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ВСТУП
Система підготовки фахівців економістів освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр 

та спеціаліст – має забезпечувати оволодіння теорією, методологією і методикою 
пізнання і вивчення управління фінансами підприємств. Дисципліна «Фінансовий 
менеджмент» є практичним продовженням цілого ряду теоретичних і методологічних 
спеціальних фінансових навчальних курсів. Вона вивчає форми прояву економічних 
законів у сфері фінансового менеджменту підприємств.

Складний етап трансформації економіки України актуалізував потребу у вивченні 
фінансового менеджменту – науки управління фінансами підприємства, спрямованої 
на досягнення стратегічних і тактичних цілей суб’єктів підприємницької діяльності. 
Сучасний фінансовий менеджмент – це набір інструментів, методів та підходів до 
планування, організації розподілу фінансових ресурсів та контролю фінансових 
результатів діяльності підприємця для досягнення мети та підвищення економічної 
ефективності.

Модернізація навчального процесу в руслі вимог Болонської декларації передбачає 
значне збільшення обсягів самостійної роботи студентів (до 50-60%), індивідуалізацію 
навчання, що потребує належного науково-методичного забезпечення навчального 
процесу з дисципліни «Фінансовий менеджмент».

У представленому підручнику, враховуючи вимоги часу, розглянуто комплекс пи-
тань управління фінансами підприємства, яким повинен володіти менеджер середньої 
і вищої ланки. Особлива увага приділена теорії та практиці управління прибутком 
і грошовими потоками, визначенню вартості фінансових ресурсів, які залучені до 
діяльності підприємства з різних джерел. Викладаються принципи та механізм 
управління окремими складовими активів підприємства. Висвітлюється теорія і прак-
тика застосування операційного, фінансового та комбінованого важелів для управління 
прибутком і структурою капіталу. Використана методика аналізу фінансової звітності, 
розробки фінансового плану і вироблення антикризової фінансової політики, прове-
дення фінансової санації та реструктуризації підприємства. Наве дені в книзі цифрові 
дані відповідають офіційним статистичним показ никам.

Зміст підручника відповідає навчальній програмі з дисципліни «Фінансовий ме-
неджмент», затвердженої Міністерством освіти і науки України і його вивчення сту-
дентами забезпечить досягнення мети викладання навчальної дисципліни. Її сутність 
полягає у формуванні системи знань з теорії, методології та практичного здійснення 
управління фінансами підприємств, операційною та інвестиційною діяльністю, 
визначенні стратегії і тактики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання в 
умовах ринкових відносин і динамічного розвитку економіки. 

Основними завданнями дисципліни «Фінансовий менеджмент» є вивчення сутності 
та методологічних основ фінансового менеджменту, управління фінансовими ризи-
ками та застосування інструментів антикризового управління грошовими потока-
ми, прибутком, інвестиціями, активами; оволодіння методикою визначення вартості 
капіталу та опанування способів оптимізації його структури.

Після вивчення дисципліни студенти повинні:
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знати:
  основні задачі, які вирішуються системою фінансового управління 
підприємством;

  технологію аналізу грошових потоків підприємства;
  методологію розрахунку вартості у часі;
  теоретичні засади операційного аналізу;
  заходи прискорення оборотності оборотних коштів;
  теорії структури капіталу;
  методи оцінки ефективності інвестиційних проектів;
  основні правила ризик-менеджменту;
  методологію фінансового планування;
  заходи антикризового управління підприємством.

вміти:
  оцінювати якість управління підприємством на основі аналізу його грошових 
потоків;

  систематизувати витрати підприємства, проводити розрахунок точки 
беззбитковості та операційний аналіз;

  визначати вартість грошей у часі;
  управляти основними елементами оборотних активів;
  визначати ціну капіталу та оцінювати його структуру;
  оцінювати ефективність реалізації інвестиційних проектів;
  оцінювати фінансовий ризик;
  аналізувати фінансову звітність підприємства;
  розробляти бюджет підприємства;
  проводити діагностику ймовірності банкрутства підприємства.

мати навички:
  організації фінансового менеджменту на підприємстві;
  формування системи забезпечення фінансового менеджменту;
  управління грошовими потоками;
  використання у фінансових розрахунках вартості грошей у часі;
  управління операційними витратами;
  операційного аналізу;
  формування та розподілу чистого прибутку; 
  управління активами;
  визначення вартості капіталу;
  використання операційного і фінансового важелів;
  управління структурою капіталу;
  формування інвестиційної політики підприємства;
  управління інвестиціями;
  оцінки та нейтралізації фінансових ризиків;
  аналітичної роботи;
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  фінансового планування;
  антикризового фінансового управління.

Зміст підручника дозволяє також опанувати предмет вивчення навчальної 
дисципліни, яким є фінансово-економічні відносини, що виникають у процесі 
управління грошовими потоками, прибутком, інвестиціями, капіталом підприємств.

Під час роботи над підручником колектив авторів зібрав та систематизував ве-
личезний матеріал щодо сучасних аспектів управління фінансами підприємств, 
висвітлив «білі плями» та акцентував увагу на практичних аспектах фінансового 
менеджменту. Зміст підручника композиційно і структурно сприятиме отриманню 
ґрунтовних знань, умінь і компетентності в процесі організації вивчення дисципліни 
«Фінансовий менеджмент» на новій методичній і технологічній базі – кредитно-
модульній та акумулюючій системі навчання.



ТЕМА 1

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ 
ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО

МЕНЕДЖМЕНТУ

1.1. Сутність фінансового менеджменту
1.2. Мета, задачі та функції фінансового менеджменту та принципи його 

організації
1.3. Стратегія і тактика фінансового менеджменту

1.1. Сутність фінансового менеджменту
Незважаючи на майже сторічну історію існування фінансового менеджмен-

ту, чіткого визначення поняття «фінансовий менеджмент» досі не існує, у зв’язку з 
різноманітними теоріями та концепціями.

Відомо, що кожна економічна категорія має свій зміст, понятійне навантаження, 
займає саме їй відведене місце. І тому не буває більше чи менше важливих економічних 
категорій. Може змінюватись тільки їх роль у суспільному житті.

Поняття фінансового менеджменту поєднує в собі дві категорії «фінанси» та 
«менеджмент» і безпосередньо стосується господарюючого суб’єкта. Таким чином 
фінансовий менеджмент є невід’ємною складовою менеджменту та фінансів. 

Поняття менеджменту і фінансів, незважаючи на чималу історію науки, сьогодні 
остаточно не з’ясовані. Не викликає сумніву французьке походження цього поняття 
як процесу управління та англо-американське походження цього терміну. Причому 
його застосовують, як правило, в тому випадку, коли йдеться про бізнес. Хоча воно 
означає певну функцію, сферу діяльності людей, науку. 

Менеджмент може розглядатись з трьох сторін: 
1) як система економічного управління; 
2) як орган управління (апарат управління);
3) як форма підприємницької діяльності. 
Менеджмент (англ. Management – управління) в загальному вигляді можна виз-

начити як систему економічного управління виробництвом, яка включає сукупність 
принципів, методів, форм і прийомів управління [1, с.39].

В найбільш загальному аспекті термін «менеджмент» означає управління, 
керівництво, завідування тощо. Тому можна сказати, що менеджмент представляє со-
бою цілеспрямований вплив на діяльність всіх працівників організації для успішного 
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досягнення встановлених цілей завдяки продуктивного використання наявних 
ресурсів. 

За своїм економічним змістом «фінанси» – це складова економічних явищ і 
процесів, економічної системи в цілому. У теорії фінансів не існує єдиної думки щодо 
визначення фінансів. 

Так, більшість економістів радянського періоду звужено трактують фінанси, 
відводячи їм роль розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту в 
процесі відтворення. Це, на їх погляд, зумовлено тим, що у теоретичному плані на 
стадії будівництва комуністичного суспільства сфера дії фінансів має звужуватися ра-
зом із звуженням товарно-грошових відносин, які мають поступово відмирати. А виз-
нання дії закону вартості та інших економічних законів з’являлось поступово. Таке 
визнання мало місце лише в другій половині двадцятого століття.

В економічній теорії та теорії фінансів сьогодні переважає трактування фінансів 
як системи економічних, грошових, виробничих відносин. Згідно з цими теоретич-
ними положеннями спочатку існують економічні, грошові відносини, потім на них 
накладається категорія фінансів, з чого і виводиться її економічна суть. Але пізнання 
економічних відносин без їх кількісного вимірювання за допомогою грошово-
го вимірника неможливе. В цьому зв’язку неможливо визначити межу фінансів в 
економічній системі.

Зарубіжна фінансова наука трактує фінанси досить широко, не обмежуючись 
конкретними чіткими рамками економічних відносин: де існують товар і гроші, там 
є фінанси. У наукових дослідженнях зарубіжних авторів фінанси виступають як 
категорія економічного життя, що є невід’ємною частиною ринкової економіки. 

В Україні фінанси розглядають як економічну категорію у системі грошових 
відносин, що відображають створення, розподіл і використання фондів фінансових 
ресурсів (на макрорівні – валового внутрішнього продукту й національного доходу, 
на мікрорівні – виручки й прибутку) для задоволення суспільних інтересів і потреб.

У дослідженні суті фінансів панують дві концепції: розподільча і відтворювальна.
Розподільча концепція обмежує сферу дії фінансів розподільчою стадією 

відтворення, в той час як фінанси опосередковують рух валового внутрішнього про-
дукту на всіх стадіях відтворювального циклу. Крім того, в розподільчих відносинах 
беруть участь різні економічні категорії.

Найбільш обґрунтованою є друга концепція, вона за своїм змістом поглинає пер-
шу (розподіл є однією із сторін відтворення). Відтворювальна концепція поєднує 
розподільчі та виробничі відносини, досліджує фінанси у тісному зв’язку з кругообо-
ротом виробничих фондів, процесами створення і розподілу новоствореної вартості. 
Але слід підкреслити, що роль фінансів на кожній стадії відтворювального процесу 
має свої відмінні риси, виявляється по-різному.

Рух вартості валового внутрішнього продукту в чинній практиці характеризується 
двома сторонами:

1) цільове відокремлення коштів у фондах фінансових ресурсів, яке спрямоване на 
відтворення ВВП;

2) цільове спрямування коштів до фондів фінансових ресурсів, яке здійснюється з 
метою підтримки збалансованості й пропорційності відтворювального процесу.



12 Фінансовий менеджмент

Єдиною суттєвою ознакою фінансів підприємств, яка відрізняє їх від інших 
економічних категорій, є формування і використання фондів фінансових ресурсів у 
процесі руху вартості товарів, робіт, послуг. 

Отже, фінанси підприємств – це система економічних відносин, що функціонують 
у сфері товарно-грошового обігу, мають розподільчий характер, пов’язані з форму-
ванням і використанням фондів фінансових ресурсів у процесі руху вартості валового 
внутрішнього продукту.

Виникнення фінансів підприємств у вітчизняній науці радянських часів пов’язане 
з появою та розвитком госпрозрахунку, коли вперше виникла необхідність вивчення і 
розуміння процесів руху грошових засобів. Хоча дослідження відособленого грошо-
вого обігу підприємств вважалося неприйнятним (Ф. Міньков, В. Дьяченко та інші 
вчені)[2-5]. Проте подальший розвиток госпрозрахунку призвів до посилення впливу 
прибутку на виробництво, на необхідність дослідження фінансового механізму. Саме 
в цей період А. Бірман, Д. Аллахвердян та інші вчені[8-16] починають розглядати 
фінанси як важіль ефективного управління економікою в цілому і підприємством. 
Сучасні вітчизняні вчені, серед яких А. Поддєрьогін, М. Коробов, А. Шеремет та інші 
[1-10], визначають фінанси підприємств як самостійну сферу фінансової системи 
держави, що охоплює широке коло грошових відносин, пов’язаних з формуванням 
і використанням капіталу, доходів, грошових фондів в процесі їх кругообороту і які 
виражені у вигляді різних грошових потоків.

Зарубіжні вчені в науковій літературі по фінансах і фінансовому менеджменту 
не приділяють уваги такому теоретичному питанню, як зміст фінансів підприємств. 
Вони, як правило, зводять це питання до практичної управлінської функції (так зва-
ний «процедурний аспект»). 

Поєднуючи поняття «фінанси» та «менеджмент», можна визначити фінансовий 
менеджмент.

Фінансовий менеджмент є одним із видів функціонального менеджменту і тісно 
пов’язаний із загальним та іншими видами функціонального менеджменту. Об’єктом 
фінансового менеджменту є фінансово-господарська діяльність суб’єктів господарю-
вання.

Сучасна фінансова термінологія для позначення управління фінансами на 
мікрорівні використовує поняття[1-20]:

  фінансове адміністрування;
  фінансовий менеджмент;
  фінансовий інжиніринг;
  корпоративне управління.

Наведений перелік, однак, не вичерпує всього розмаїття понять. Наприклад, 
вживається термін «управління фінансовою діяльністю підприємств», що акцентує 
увагу на управлінні лише одним із видів його діяльності та лиш одним суб’єктом 
господарювання.

Фінансове адміністрування грунтується на ієрархії, виконавській дисципліні, 
дотриманні законів, інструкцій, положень.

Фінансовий менеджмент, як і підприємництво, ґрунтується на принципах свободи 
економічного вибору[1-20]:
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1) вибір здійснюють люди;
2) завжди є багатоваріантність вибору управлінських рішень, проектів (субститутів);
3) будь-який варіант рішення, кожен проект оцінюється з позиції раціонального 

мислення за найкращим співвідношенням витрати/вигоди (доходи);
4) вибір здійснюється в умовах невизначеності, а отже, е ризиковим, тому кожен 

варіант рішення, проект оцінюється з позиції оптимальності за співвідношенням ри-
зик/доходи;

5) персональна відповідальність за вибір;
6) контроль виконання рішення, реалізації проекту.
Фінансовий інжиніринг на відміну від фінансового менеджменту, який ґрунтується 

на визначених методиках, передбачає розробку інноваційних фінансових рішень та 
технологій.

У корпоративному управлінні поєднуються загальний та стратегічний менед-
жмент, менеджмент персоналу, фінансовий менеджмент, організаційний менеджмент, 
право, конфліктологія, корпоративна культура.

Важливою відмінністю вищезгаданих понять є мета, комплекс завдань, підходів та 
критеріїв оцінки ефективності управління.

Сутність фінансового менеджменту полягає в управлінні формуванням, розподілом 
і використанням фінансових ресурсів суб’єктів господарювання та оптимізації оборо-
ту їх грошових коштів. Матеріальною основою фінансового менеджменту є грошо-
вий оборот підприємства, який спричинює зміну форм вартості і супроводжується 
потоками платежів і розрахунків. 

Ефективне управління грошовим оборотом означає: 
  передбачати його можливий стан на близьку і далеку перспективу; 
  уміти визначати обсяги та інтенсивність надходження і витрат грошових 
коштів як в поточному, так і в довгостроковому періодах.

Фінансовий менеджмент є складним комплексним поняттям, що включає такі його 
аспекти: 1) філософію; 2) мистецтво; 3) науку; 4) практику; 5) вид підприємницької 
діяльності; 6) організаційну форму (орган управління фінансами).

Філософія фінансового менеджменту ґрунтується на філософії людини, філософії 
господарювання, філософії держави та права, філософії бізнесу і управління 
теоріями управлінських рішень; є мистецтвом розроблення, відбору та реалізації 
фінансових рішень із врахуванням дії всіх можливих чинників, впливу внутрішнього 
та зовнішнього середовищ, прогнозування можливих загроз та ризиків, оцінки 
рівня та характеру впливу на фінансову безпеку бізнесу суб’єкта господарювання, 
співвласників з метою досягнення визначених цілей та реалізації завдань.

Мистецтво як вид творчої діяльності ставить кваліфікаційні вимоги до фінансових 
менеджерів, зокрема вимагає вміння мислити творчо, креативно, стратегічно та про-
сторово, мати здібності організатора, психолога, педагога, володіти професійними 
знаннями та навичками, мати високий рівень правових знань, культури управління, 
вміння працювати в команді.

Фінансовий менеджмент є наукою. Імена багатьох авторів наукових розробок на-
завжди закарбовані у світовій фінансовій науці в назвах моделей, формул, методик, 
підходів. Історія розвитку науки фінансового менеджменту, яка ледь перевищує 100 
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років, була відповіддю на вимогу часу: від наукового пошуку можливих варіантів ан-
тикризового фінансового управління, теорії портфеля – до застосування математич-
них моделей та комп’ютерних технологій.

Теоретичною основою фінансового менеджменту прийнято вважати корпоративні 
фінанси. Фінансовий менеджмент є логічним продовженням корпоративних фінансів, 
мистецтвом підготовки відбору, оптимізації, прийняття та реалізації управлінських 
рішень з питань фінансово-господарської діяльності корпорацій.

Однак розвиток суб’єктів господарювання різних організаційно-правових типів та 
форм власності вимагав запровадження нових підходів до управління їхніми фінансами 
з метою забезпечення його ефективності. Тому фінансовий менеджмент сьогодні 
адаптований до суб’єктів господарювання у різних сферах, галузях, відомствах, мало-
го, середнього та великого бізнесу, від приватних фірм до суб’єктів господарювання, 
заснованих на корпоративній, державно-корпоративній та комунально-корпоративній 
власності.

Фінансовий менеджмент розглядають також як вид підприємницької діяльності, що 
передбачає надання корпорацією платних фінансових управлінських послуг суб’єкта 
малого бізнесу, які не в змозі утримувати великий штат фінансових менеджерів, зо-
крема фінансових аналітиків, експертів та ін.

Фінансовий менеджмент є одночасно й організаційною формою, тобто органом 
управління. Від злагодженої роботи команди фінансових менеджерів залежить про-
цес реалізації фінансової стратегії та політики суб’єкта господарювання, досягнен-
ня визначених цілей та розв’язання окреслених завдань. Чіткий розподіл обов’язків, 
організація роботи фінансової служби, формування інформаційної бази та своєчасне 
реагування на відхилення фактичних результатів від запланованих, недопущення зни-
ження індикаторів фінансової безпеки, фінансового стану суб’єкта господарювання 
– це неповний перелік видів діяльності фінансової команди.

У широкому розумінні фінансовий менеджмент – це стратегія і тактика фінансового 
забезпечення підприємницької діяльності, що дає змогу ефективно управляти рухом 
грошових коштів і знаходити оптимальні фінансові рішення.

Поняття «фінансовий менеджмент» можна одночасно розглядати в трьох аспек-
тах[1-20]: 

1) як систему раціонального управління фінансами підприємства; 
2) як орган управління фінансами підприємства; 
3) як форму підприємницької діяльності.
Як система управління фінансами підприємства фінансовий менеджмент є проце-

сом розробки мети управління фінансами підприємств та її досягнення за допомогою 
методів і важелів фінансового механізму. В цьому аспекті фінансовий менеджмент 
є не лише системою ефективного управління фінансовими ресурсами, а й однією 
з ключових підсистем загальної системи управління підприємства, в рамках якої 
вирішуються питання: якою має бути величина й оптимальний склад активів, щоб до-
сягти поставленої мети підприємницької діяльності; де знайти джерела фінансування 
і як оптимально сформувати їх цільову структуру; як організувати поточне і перспек-
тивне управління фінансовою діяльністю, щоб забезпечити платоспроможність і 
фінансову стійкість підприємства?
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Характерними ознаками системи фінансового управління є її складність, 
динамічність та чутливість до зміни факторів зовнішнього середовища. Складність си-
стеми управління фінансами підприємства зумовлюється її значною структурованістю. 
Багатоваріантність фінансових інструментів та методів, багатокомпонентність 
об’єктів фінансового управління доповнюються складністю їх окремих елементів. 
Зокрема, такий об’єкт фінансового менеджменту, як фінансові відносини, у свою чер-
гу є цілою системою елементів, що значно ускладнює процес управління фінансами.

Як орган управління фінансовий менеджмент включає фінансову дирекцію та 
безпосередньо фінансових менеджерів, які використовуючи різні управлінські за-
ходи справляють цілеспрямований вплив на фінансову діяльність підприємства. 
Фінансові менеджери відповідають за постановку проблем фінансового характеру, 
аналіз доцільності вибору конкретного рішення з наявних альтернативних варіантів, 
реалізації прийнятого рішення, здійснення оперативної фінансової діяльності.

У згаданому вище аспекті фінансовий менеджмент виступає не лише суб’єктом 
управління, а й об’єктом, що зазнає впливу потоку управлінських рішень з боку та-
ких суб’єктів управління, як органи державного управління, фінансові й податкові 
установи, банки, страхові компанії, власники майна. У зв’язку з цим часто виникають 
протиріччя між переліченими управлінськими суб’єктами і фінансовим менеджмен-
том як системою управління. 

Завдання фінансового менеджера – по можливості уникати таких протиріч. Мож-
на назвати такі функціональні обов’язки фінансового менеджера [3-15]: організація 
фінансової діяльності суб’єкта господарювання; обґрунтування доцільності 
інвестицій; розробка фінансових планів і фінансових нормативів; визначення обсягів 
надходження і видатків грошових коштів; організація кредитних взаємовідносин; 
проведення валютної політики (для суб’єктів господарювання, що здійснюють 
зовнішньоекономічну діяльність); оформлення фінансової документації; аналіз 
фінансового стану підприємства; контроль за виконанням планових фінансових 
показників; участь у розробці та впровадженні пропозицій щодо поліпшення 
фінансово-господарської діяльності, (покращання використання фінансових ресурсів, 
накопичення капіталу, запобігання утворенню зайвих запасів товарно-матеріальних 
цінностей, підвищення ліквідності активів, у тому числі цінних паперів, придбаних 
суб’єктом господарювання і т. ін.). 

Ефективність фінансового менеджменту значною мірою залежить від узгодженості 
дій власників, керівників і фінансових менеджерів підприємства (на невеликих 
підприємствах власник може одночасно бути його керівником). 

Західні економісти [3-9] вбачають такі основні відмінності в діяльності 
керівника і фінансового менеджера підприємства: стратегічна орієнтація – керівник 
підприємства здійснює пошук усіх можливостей подальшого розвитку підприємства, 
тоді як фінансовий менеджер відбирає і обґрунтовує лише ті варіанти управлінських 
рішень, для реалізації яких наявні фінансові ресурси; реалізація ідей – для керівника 
революційна, орієнтована на швидкий результат, а для фінансового менедже-
ра – еволюційна, розрахована на довгострокову перспективу; залучення ресурсів 
– керівник, як правило, орієнтується на форми тимчасового придбання необхідних 
ресурсів (оренда, лізинг тощо), тоді як фінансовий менеджер віддає перевагу прид-



16 Фінансовий менеджмент

банню ресурсів у власність та збільшенню кількості зайнятих на виробництві. І 
нарешті, фінансовий менеджмент як форма підприємництва передбачає творчий 
підхід до вирішення фінансових проблем, використання наукових основ плануван-
ня і управління, фінансового аналізу, нововведення (інновації). Сутність фінансового 
менеджменту як форми підприємництва виражається в обміні: гроші − послуги 
фінансового менеджменту − гроші з приростом.

Таким чином, фінансовий менеджмент одночасно є мистецтвом, вищим пілотажем 
управління фінансами підприємства і значною мірою залежить від кваліфікаційного 
рівня фінансових спеціалістів, їх уміння знайти й економічно обґрунтувати 
альтернативні варіанти розвитку подій та вибрати найефективніші фінансові методи і 
технологічні схеми фінансових операцій.

Підставою для розгляду фінансового менеджменту як форми підприємництва є 
наявність у діяльності фінансового менеджера таких основних рис підприємницької 
діяльності, як ініціативність, самостійність, ризикованість, орієнтація на отримання 
прибутку.

Отже, фінансовий менеджмент – система підходів, принципів та методів розроб-
ки, прийняття та реалізації управлінських рішень з питань фінансово-господарської 
діяльності суб’єкта господарювання.

1.2. Мета, задачі та функції фінансового менеджменту та 
принципи його організації

Необхідно визначити головну мету фінансового менеджменту. Це забезпечен-
ня максимізації добробуту власників підприємства в поточному та перспективно-
му періоді [8, с.11-14], раціональне використання ресурсів для створення ринкової 
вартості, здатної покрити всі витрати, пов’язані з використанням ресурсів, і забез-
печити прийнятний рівень доходів на умовах, адекватних ризику вкладників капіталу 
[7, с.9]. 

Ця мета отримує конкретний вираз в забезпеченні максимізації ринкової вартості 
підприємства, що реалізує кінцеві фінансові інтереси його власників. Характеризую-
чи загальноприйнятну в ринковій економіці вищевказану головну мету фінансового 
менеджменту, слід відмітити, що вона вступає в протиріччя з розповсюдженою у нас 
думкою, що головною метою фінансової діяльності підприємства є максимізація при-
бутку. Річ у тім, що максимізація ринкової вартості підприємства далеко не завжди 
автоматично досягається при максимізації його прибутку. Так, отриманий високий 
у сумі і по рівню прибуток може бути повністю використаний на цілі поточної по-
треби, в результаті чого підприємство втратить основне джерело формування влас-
них фінансових ресурсів для свого наступного розвитку (а нерозвинене підприємство 
втрачає в перспективі досягнуту конкурентну позицію на ринку, скорочує потенціал 
формування власних фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел, що в 
кінцевому рахунку призводить до зниження його ринкової вартості). 

Крім того, високий рівень прибутку підприємства може бути досягнутий при 
високому рівні фінансового ризику і загрозі банкрутства в наступному періоді, що 
також може обумовити зниження його ринкової вартості. Тому в ринкових умовах 
максимізація прибутку може виступати як одна з важливих задач фінансового ме-
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неджменту, але не як головна його мета. В процесі реалізації своєї головної мети 
фінансовий менеджмент направлений на вирішення наступних основних задач:

1) Забезпечення формування достатнього обсягу фінансових ресурсів відповідно з 
задачами розвитку підприємства в майбутньому періоді. Ця задача реалізується шля-
хом визначення загальної потреби в фінансових ресурсах підприємства на наступ-
ний період, максимізації обсягу залучення власних фінансових ресурсів за рахунок 
внутрішніх джерел, визначення доцільності формування власних фінансових ресурсів 
за рахунок зовнішніх джерел, управління залученням позикових фінансових ресурсів, 
оптимізації структури джерел формування ресурсного фінансового потенціалу.

2) Забезпечення найбільш ефективного використання сформованого обся-
гу фінансових ресурсів у розрізі основних напрямків діяльності підприємства. 
Оптимізація розподілу сформованого обсягу фінансових ресурсів передбачає встанов-
лення необхідної пропорційності в їх використанні з метою виробничого і соціального 
розвитку підприємства, виплати необхідного рівня доходів на інвестований капітал 
власникам підприємства і т ін. В процесі виробничого споживання сформованих 
фінансових ресурсів в розрізі основних напрямків діяльності підприємства слід 
враховувати стратегічну мету його розвитку та можливий рівень віддачі вкладених 
коштів.

3) Оптимізація грошового обігу. Ця задача вирішується шляхом ефективного 
управління грошовими потоками підприємства в процесі кругообігу його грошових 
коштів, забезпеченням синхронізації обсягів надходження і витрат грошових коштів 
за окремими періодами, підтримкою необхідної ліквідності його оборотних активів. 
Одним із результатів такої оптимізації є мінімізація середнього залишку вільних гро-
шових активів, яка забезпечує зменшення втрат від їх неефективного використання 
та інфляції.

4) Забезпечення максимізації прибутку підприємства з найменшим рівнем 
фінансового ризику. Максимізація прибутку досягається за рахунок ефективного 
управління активами підприємства, запровадженням в господарський оборот за-
лучених фінансових коштів, вибором найбільш ефективних напрямків операційної 
та фінансової діяльності. При цьому, з метою досягнення економічного розвит-
ку підприємство має максимізувати не балансовий, а чистий прибуток, який 
залишається в його розпорядженні, що потребує здійснення ефективної податкової, 
амортизаційної і дивідендної політики. Вирішуючи цю задачу, необхідно мати на 
увазі, що максимізація рівня прибутку підприємства досягається, як правило, при 
суттєвому зростанні рівня фінансових ризиків, тому що між цими двома показниками 
існує прямий зв’язок. Тому максимізація прибутку має забезпечуватись в межах допу-
стимого фінансового ризику, конкретний рівень якого встановлюється власниками або 
менеджерами підприємства з урахуванням їх фінансового менталітету (відношення 
до ступеню допустимого ризику при здійсненні господарської діяльності).

5) Забезпечення мінімізації рівня фінансового ризику при очікуваному рівні при-
бутку. Якщо рівень прибутку підприємства заданий або спланований заздалегіть, 
важливим завданням є зниження рівня фінансового ризику, який забезпечує отриман-
ня цього прибутку. Така мінімізація може бути забезпечена шляхом диверсифікації 
видів операційної і фінансової діяльності, а також портфеля фінансових інвестицій; 
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профілактикою мінімізації окремих фінансових ризиків, ефективними формами їх 
внутрішнього і зовнішнього страхування.

6) Забезпечення постійної фінансової рівноваги підприємства в процесі його роз-
витку [4, с.35-39].

Головна мета фінансового менеджменту – забезпечення зростання добробуту 
власників капіталу підприємства, що знаходить конкретне втілення у підвищенні 
ринкової вартості підприємства або його акцій. 

В процесі досягнення головної мети фінансовий менеджмент вирішує багато за-
дач, основними серед яких є:

  забезпечення високої фінансової стійкості підприємства в процесі його розвит-
ку;

  оптимізація грошового обороту і підтримання постійної платоспроможності 
підприємства;

  забезпечення реалізації економічних інтересів суб’єктів фінансових відносин;
  забезпечення мінімізації фінансових ризиків.

Забезпечення високої фінансової стійкості підприємства в процесі його розвит-
ку відбувається шляхом втілення ефективної політики фінансування господарської 
діяльності підприємства, управління формуванням фінансових ресурсів, оптимізації 
фінансової структури підприємства.

Оптимізація грошового обороту і підтримання постійної платоспроможності 
підприємства досягається за рахунок ефективного управління грошовими потока-
ми підприємства, підтриманням ліквідності його активів, забезпеченням постійної 
платоспроможності підприємства.

Забезпечення реалізації економічних інтересів суб’єктів фінансових відносин 
здійснюється за допомогою ефективного управління активами підприємства, 
оптимізації їх складу, структури, розміру. При цьому важливе значення має скоро-
чення різниці між величиною номінального прибутку і реальним прибутком, що 
забезпечується реальним надходженням грошових коштів на підприємство.

Забезпечення мінімізації фінансових ризиків реалізується шляхом ефективного 
управління фінансовими ризиками, що передбачає оцінку окремих видів фінансових 
ризиків, застосування превентивних заходів і ефективних форм зовнішнього та 
внутрішнього страхування.

Сутність фінансового менеджменту реалізується через його функції. Розглянемо їх 
прояв у фінансовому менеджменті.

Фінансовий менеджмент виконує функції: управління формуванням усіх фінансо-
вих ресурсів; управління розподілом і використанням усіх видів фінансових ресурсів; 
планування (бюджетування), прогнозування та аналіз фінансового управління діяль-
ністю підприємства.

У процесі планування, прогнозування та аналізу управління фінансовою діяль-
ністю підприємства здійснюються: розроблення фінансової стратегії, тактики і по-
літики управління підприємством на перспективний період; формування на майбутнє 
фінансових управлінських служб, які спроможні забезпечити прийняття і практичну 
реалізацію управлінських рішень у сфері фінансово-господарської діяльності під-
приємства; формування й ефективне використання інформаційної бази фінансового 
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управління діяльністю підприємства; всебічний аналіз фінансового стану підприєм-
ства та фінансових результатів його фінансово-господарської діяльності; планування 
та прогнозування фінансової діяльності підприємства за основними її напрямами; 
створення і практична реалізація дієвої системи стимулювання ефективних рішень у 
галузі фінансового управління підприємством; ефективний контроль за реалізацією 
рішень у сфері управління фінансовою діяльністю підприємства.

До другої із перелічених вище груп функцій фінансового менеджменту мож-
на віднести: управління активами підприємства, зокрема, його майном і капіталом; 
управління пасивами підприємства та пошук джерел формування фінансових ресур-
сів підприємства; управління фінансовими інвестиціями, визначення інвестиційної 
привабливості підприємства та пошук оптимальних варіантів інвестиційних рішень; 
управління фінансовим станом підприємства, його ліквідністю, платоспроможністю, 
фінансовою стійкістю, діловою активністю, прибутковістю; управління фінансовими 
ризиками і запобігання банкрутству підприємства. 

Концептуальна сутність фінансового менеджменту полягає в розгляді його як 
форми управління процесами фінансування підприємницької діяльності, адекватної 
економіці ринкового типу.

Фінансовий менеджмент базується на трьох основних концепціях[1-20]: 
1) концепція теперішньої вартості, зміст якої полягає у вкладенні капіталу з 

метою його подальшого нарощення. Тобто отриманий новий капітал має 
відшкодувати первісні інвестиції, компенсувати їх інфляційне знецінення і за-
безпечити частку нарощення капіталу – прибуток.

2) концепція підприємницького ризику випливає з попередньої концепції, оскільки 
об’єктивність оцінки теперішньої вартості майбутніх доходів за прогнозними 
даними залежить від точності такого прогнозу, повноти інформаційного забез-
печення, кваліфікації експертів.

3) концепція грошових потоків полягає у розробці політики підприємства щодо 
залучення фінансових ресурсів, організації їх руху, підтримання їх у певному 
якісному стані. Фінансовий менеджер повинен знати, яка кількість грошових 
коштів потрібна для сплати заборгованості, виплати дивідендів, коли буде над-
лишок грошових коштів або, навпаки, їх дефіцит, і залежно від цього приймати 
фінансові рішення про розміщення тимчасово вільних коштів або залучення 
додаткових фінансових ресурсів.

4) концепції фінансового менеджменту базуються на відокремленості держав-
ного бюджету від бюджетів підприємств. Необхідними умовами ефективно-
го функціонування фінансового менеджменту є: підприємницька діяльність; 
самофінансування; ринкове ціноутворення; ринок праці; ринок капіталів; 
чітка регламентованість державного регулювання діяльності підприємств, що 
ґрунтується на системі ринкового законодавства.

Перш ніж розглянути принципи фінансового менеджменту, слід відзначити два 
важливих моменти його організації. 

По-перше, фінансовий менеджмент не обмежується рамками підприємства, а 
постійно взаємодіє з бюджетом, позабюджетними фондами, банками та страховими 
організаціями, інституціональними інвесторами. 

По-друге, фінансовий менеджмент перебуває під впливом таких загальних 



20 Фінансовий менеджмент

принципів управління, як планування, стимулювання, узгодження окремих елементів, 
варіативність, цільова спрямованість. 

До основних принципів фінансового менеджменту можна віднести: 
  плановість та системність – планування матеріальних, трудових і фінансових 
ресурсів з метою забезпечення їх збалансованості, системність у розробці 
стратегії і тактики фінансування, в реалізації запланованих заходів; 

  цільова спрямованість – орієнтація на цілі й завдання, які на цей момент ставить 
перед собою підприємство (підвищення рентабельності, зростання продуктивності 
праці, створення позитивного іміджу, запровадження інновацій, зміцнення конку-
рентних позицій на ринку, залучення матеріальних і фінансових ресурсів і т. д.); 

  диверсифікованість капіталовкладень у двох аспектах: по-перше, інвестування 
грошових коштів у різні цінні папери, інвестиційні проекти; по-друге, ство-
рення багатопрофільних підприємств, що займаються різними видами 
підприємницької діяльності; 

  стратегічна орієнтованість – орієнтація на стратегію довгострокового розвитку 
підприємства, знання та врахування стратегічних настанов конкурентів, випе-
реджальне управління фінансами підприємства; 

  варіативність – прогнозування різноманітних варіантів розвитку фінансової 
системи підприємства, пошук та обґрунтування альтернативних фінансових 
рішень.

1.3. Стратегія, тактика і політика фінансового
менеджменту

Під фінансовою стратегією підприємства слід розуміти формування системи довго-
строкових цілей фінансової діяльності й вибір найбільш ефективних шляхів їх досяг-
нення. Фінансова стратегія є частиною загальної стратегії підприємства [8, с.44-49].

Основна мета загальної стратегії – забезпечення високих темпів економічного роз-
витку та підвищення конкурентної позиції підприємства. До основних етапів процесу 
формування фінансової стратегії підприємства відносять [1-20]:

1) Визначення загального періоду формування фінансової стратегії.
Цей період залежить від ряду умов. Головною умовою його визначення є тривалість 

періоду, який прийнятий для формування загальної стратегії розвитку підприємства, 
бо фінансова стратегія має по відношенню до неї підлеглий характер, вона не може 
виходити за межу цього періоду.

Важливим елементом визначення періоду формування фінансової стратегії 
підприємства є передбачення розвитку економіки в цілому та кон’юнктури тих 
сегментів фінансового ринку, з якими пов’язана майбутня фінансова діяльність 
підприємства, – в умовах нинішнього нестабільного розвитку економіки країни цей 
період не може бути більше трьох років.

2) Дослідження факторів зовнішнього фінансового середовища та кон’юнктури 
фінансового ринку.

Для такого дослідження необхідно вивчити економіко-правові умови фінансової 
діяльності підприємства і можливі їх зміни в наступному періоді. Крім того, на цьо-
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му етапі розробки фінансової стратегії аналізуються кон’юнктура фінансового ринку 
та фактори, які її визначають, а також розробляється прогноз кон’юнктури в розрізі 
окремих сегментів цього ринку, пов’язаних з наступною фінансовою діяльністю 
підприємства.

3) Формування стратегічних цілей фінансової діяльності.
Головною метою цієї діяльності є підвищення рівня добробуту підприємства 

і максимізація його ринкової вартості. Разом з цим ця головна мета потребує 
конкретизації з урахуванням задач і особливостей наступного фінансового розвитку 
підприємства.

Система стратегічних цілей має забезпечувати формування достатнього обсягу 
власних фінансових ресурсів і високорентабельне використання власного капіталу; 
оптимізацію структури активів і капіталу, що використовується; прийнятного рівня 
фінансових ризиків в процесі здійснення наступної господарської діяльності та ін.

Систему стратегічних цілей фінансового розвитку слід формулювати чітко і ко-
ротко, відображаючи кожну мету в конкретних показниках – цільових стратегічних 
нормативах. В якості таких цільових стратегічних нормативів по окремих аспектах 
фінансової діяльності підприємства можуть бути встановлені [2-11]:

  середньорічний темп зростання власних фінансових ресурсів, які сформовані 
із власних джерел;

  мінімальна частка власного капіталу в загальному обсязі використаного 
капіталу підприємства;

  коефіцієнт рентабельності власного капіталу підприємства;
  співвідношення оборотних і необоротних активів підприємства;
  мінімальний рівень грошових активів, який забезпечує поточну 
платоспроможність підприємства;

  мінімальний рівень самофінансування інвестицій;
  граничний рівень фінансових ризиків в розрізі основних напрямів господарсь-
кої діяльності підприємства.

4) Конкретизація цільових показників фінансової стратегії за періодами її 
реалізації. В процесі цієї конкретизації забезпечується динамічність представ-
лення системи цільових стратегічних нормативів фінансової діяльності, а та-
кож їх зовнішня і внутрішня синхронізація за часом.

Зовнішня синхронізація передбачає узгодження за часом реалізації розробле-
них показників фінансової стратегії з показниками загальної стратегії розвитку 
підприємства, а також з прогнозованими змінами кон’юнктури фінансового ринку.

Внутрішня синхронізація передбачає узгодження в часі всіх цільових стратегічних 
нормативів фінансової діяльності між собою.

5) Розробка фінансової політики за окремими аспектами фінансової діяльності. 
Цей етап формування фінансової стратегії є найбільш відповідальним.

Фінансова політика являє собою форму реалізації фінансової ідеології і фінансової 
стратегії підприємства в розрізі найбільш важливих аспектів фінансової діяльності 
на окремих етапах її здійснення. На відміну від фінансової стратегії в цілому, 
фінансова політика формується лише по конкретних напрямках фінансової діяльності 
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підприємства, які потребують забезпечення найбільш ефективного управління для 
досягнення головної стратегічної мети цієї діяльності.

Формування фінансової політики по окремих аспектах фінансової діяльності 
підприємства може носити багаторівневий характер. Так, наприклад, в рамках політики 
управління активами підприємства може бути розроблена політика управління обо-
ротними і необоротними активами. В свою чергу політика управління оборотними 
активами може включати в якості самостійних блоків політику управління окремими 
її видами та ін.

Система формування фінансової політики по основних аспектах фінансової 
діяльності в рамках загальної фінансової стратегії підприємства представимо в тако-
му вигляді [1-20]:

Фінансова стратегія підприємства:
І. Політика управління активами:
1. Політика формування активів;
2. Політика управління оборотними активами:
а) політика управління запасами;
б) політика управління дебіторською заборгованістю;
в) політика управління грошовими активами;
г) політика фінансування оборотних активів.

3. Політика управління необоротними активами:
а) політика управління основними засобами;
б) політика управління нематеріальними активами;
в) політика фінансування необоротних активів.

ІІ. Політика управління капіталом:
1. Політика формування структури капіталу.
2. Політика управління власним капіталом.
3. Політика управління позиковим капіталом.
ІІІ. Політика управління інвестиціями (інвестиційна політика):
1. Політика управління реальними інвестиціями:
а) політика управління капітальними інвестиціями;
б) політика управління інноваційними інвестиціями.

2. Політика управління фінансовими інвестиціями:
а) політика формування портфеля грошових інструментів інвестування;
б) політика формування портфеля фондових інструментів інвестування.

ІV. Політика управління грошовими потоками:
1. Політика управління операційними грошовими потоками.
2. Політика управління інвестиційними грошовими потоками.
3. Політика управління фінансовими грошовими потоками.
V. Політика управління фінансовими ризиками:
1. Політика уникнення фінансових ризиків.
2. Політика диверсифікації фінансових ризиків.
3. Політика хеджирування фінансових ризиків.
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VI. Політика антикризового фінансового управління:
1. Політика фінансової стабілізації підприємства.
2. Політика санації підприємства.
3. Розробка системи організаційно-економічних міроприємств по забезпеченню 

реалізації фінансової стратегії. В системі цих заходів передбачається формування на 
підприємстві «центрів відповідальності» різних типів; визначення прав, обов’язків 
та міри відповідальності їх керівників за результати фінансової діяльності; розробка 
системи стимулювання робітників за їх вклад в підвищення ефективності фінансової 
діяльності та ін.

4. Оцінка ефективності розробленої фінансової стратегії. Вона є заключним ета-
пом розробки фінансової стратегії підприємства і проводиться за такими основними 
параметрами:

  узгодження фінансової стратегії підприємства із загальною стратегією його 
розвитку. В процесі такої оцінки виявляється ступінь узгодження цілей, 
напрямів та етапів в реалізації цих стратегій;

  узгодженість фінансової стратегії підприємства з передбаченими змінами 
зовнішнього фінансового середовища. В процесі цієї оцінки визначається 
наскільки розроблена фінансова стратегія відповідає прогнозному розвитку 
економіки країни та змінам кон’юнктури фінансового ринку в розрізі окремих 
його сегментів;

  внутрішня збалансованість фінансової стратегії. При проведенні такої оцінки 
визначається на скільки узгоджуються між собою окремі цілі та цільові 
стратегічні нормативи майбутньої фінансової діяльності; як ці цілі і нормативи 
кореспондують із змістом фінансової політики по окремих аспектах фінансової 
діяльності; як узгоджені між собою за напрямками і в часі заходи по забезпе-
ченню її реалізації;

  реалізованість фінансової стратегії. В процесі такої оцінки в першу чергу 
розглядаються потенціальні можливості підприємства в формуванні власних 
фінансових ресурсів. Крім того, оцінюється рівень кваліфікації фінансових 
менеджерів та їх технічної оснащеності з позицій задач реалізації фінансової 
стратегії;

  прийнятність рівня ризиків, пов’язаних з реалізацією фінансової стратегії. 
В процесі такої оцінки необхідно визначити, наскільки рівень прогнозних 
фінансових ризиків, пов’язаних з діяльністю підприємства, забезпечує до-
статню фінансову рівновагу в процесі його розвитку і відповідає фінансовому 
менталітету його власників і відповідальних фінансових менеджерів. Крім того, 
необхідно оцінити, наскільки рівень цих ризиків допустимий для фінансової 
діяльності даного підприємства з позицій можливого розміру фінансових втрат 
і генерування загрози його банкрутства;

  результативність розробленої фінансової стратегії. Оцінка результативності 
фінансової стратегії може бути оцінена перш за все на основі прогнозних 
розрахунків раніше розглянутої системи основних фінансових коефіцієнтів. 
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Поряд з цим можуть бути оцінені і не фінансові результати реалізації 
розробленої стратегії – зростання ділової репутації підприємства; підвищення 
рівня управління фінансовою діяльністю його структурних підрозділів (при 
створенні «центрів відповідальності»); підвищення рівня матеріальної і 
соціальної задоволеності фінансових менеджерів (за рахунок ефективної си-
стеми їх матеріального стимулювання за результати фінансової діяльності; 
більш високого рівня технічного оснащення їх робочих місць та ін.).

Розробка фінансової стратегії і фінансової політики по найбільш важливих аспек-
тах фінансової діяльності дозволяє приймати ефективні управлінські рішення, 
пов’язані з фінансовим розвитком підприємства.

Фінансова діяльність підприємства – це швидкозмінюваний, динамічний процес, 
вона має здійснюватися з урахуванням можливих перспектив її розвитку [1-5].

Стратегічний фінансовий менеджмент якраз і полягає у прогнозуванні напрямків 
фінансової діяльності на майбутнє, моделюванні параметрів розвитку фінансових 
процесів з урахуванням прогнозних змін факторів зовнішнього середовища.
Фінансову стратегію можна визначити як формування системи довгострокових цілей 
фінансової діяльності підприємства і вибір найбільш ефективних шляхів їх реалізації. 
У зв’язку з орієнтацією фінансової стратегії на довгострокову перспективу стратегічні 
фінансові рішення мають незначну деталізацію.

На відміну від стратегічного управління фінансами тактика фінансового менед-
жменту характеризується середнім рівнем деталізації рішень і залежить від поточних 
можливостей підприємства.

У розробці стратегії фінансового управління фінансовий менеджер орієнтується 
на необхідність забезпечення самофінансування підприємства, тобто накопичення 
капіталу, достатнього для фінансування розширеного відтворення. Отже, в процесі 
стратегічного управління фінансами здійснюється пошук шляхів нагромадження 
капіталу і перерозподілу фінансових ресурсів у найбільш перспективні сфери бізнесу 
або в розширення масштабів діяльності підприємства.

Залежно від досягнутого рівня фінансової стійкості суб’єкти господарювання мо-
жуть вибирати орієнтиром одну з трьох базових стратегій фінансового розвитку:

Стратегія подолання нестійкості фінансової системи підприємства, або стратегія 
виживання, до якої вдаються в умовах економічної кризи, нестабільності та інфляції, 
і у випадку, коли показники фінансово-господарської діяльності підприємства набу-
вають стійкої тенденції до погіршення.

Стратегія підтримки фінансової стійкості або стабілізації, що застосовується в 
умовах нестабільних обсягів продаж і прибутку переважно у галузях зі стабільною 
економікою.

Місце фінансової стратегії в системі довгострокових планів підприємства 
відображено на рис. 1.1.[1-20].
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Рис. 1.1. Місце фінансової стратегії в системі довгострокових планів підприємства

Стратегія розвитку або стійкого зростання, що свідчить про прагнення підприємства 
до збільшення обсягів реалізації, підвищення рентабельності та покращання інших 
показників фінансового стану.

У рамках згаданих вище базових стратегій виживання, стабілізації та розвитку мо-
жуть реалізуватися різні стратегічні альтернативи управління фінансами залежно від 
загальної стратегії економічного розвитку підприємства.

На відміну від стратегічного фінансування, тактичне управління фінансами 
спрямоване на забезпечення відшкодування поточних витрат за рахунок отриманих 
доходів, регулювання обсягу поточних грошових виплат. Іншими словами, тактичний 
фінансовий менеджмент орієнтується на внутрішні джерела фінансування з метою 
забезпечення самоокупності діяльності. Вирішальна роль відводиться ефективності 
використання наявних грошових коштів у конкретний проміжок часу.
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При цьому значна увага приділяється стимулюванню комерційної ініціативи, зро-
станню продуктивності праці, раціоналізації витрат, тоді як стратегічний фінансовий 
менеджмент абстрагується від методів стимулювання, витрати розглядаються лише 
у зв’язку із фактором окупності, а капіталовкладення – з позицій майбутнього при-
бутку. Разом із тим, незважаючи на відмінність строків, цілей та ступеню деталізації, 
стратегія і тактика фінансового менеджменту значною мірою взаємопов’язані і мають 
подібний алгоритм розробки (рис. 1.2.) [1-20].

І тактичні, і стратегічні цілі фінансового менеджменту є однаково пріоритетними, 
незважаючи на те, що згідно з принципом стратегічної орієнтованості тактика 
управління фінансами є формою деталізації стратегії і розробляється відповідно до 
визначених раніше стратегічних орієнтирів діяльності підприємства. Але нерідко в 
реальному житті у зв’язку з необхідністю покращити поточні фінансові показники 
фінансові менеджери вимушені на деякий час (або навіть зовсім) відмовитися від пев-
них стратегічних дій.
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Рис. 1.2. Алгоритм розробки стратегії і тактики фінансового менеджменту
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Так, тактичні завдання можуть стати для підприємства першочерговими у таких 
випадках: якщо серйозно погіршиться фінансовий стан підприємства і виникне реаль-
на загроза банкрутства; коли вилучення ресурсів для реалізації стратегічних завдань 
може призвести до погіршення фінансових показників підприємства протягом кількох 
років; якщо запропоновані стратегічні дії є дуже ризикованими і можуть справити не-
передбачуваний вплив на ринкові позиції підприємства та його платоспроможність.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
1. Розкрийте сутність фінансового менеджменту.
2. Яка мета фінансового менеджменту?
3. Які задачі фінансового менеджменту?
4. Які функції фінансового менеджменту?
5. Назвіть стратегії фінансового менеджменту.
6. Назвіть тактики фінансового менеджменту.
7. В чому полягає політика фінансового менеджменту?
8. Розкрийте сутність фінансової стратегії підприємства?
9. Яке місце займає фінансова стратегія в системі довгострокових планів 

підприємства?
10. Опишіть алгоритм розробки стратегії і тактики фінансового менеджменту.

ТЕСТИ

1) Фінансовий менеджмент – це:
а). Процес дослідження фінансового стану і основних результатів фінансової 
діяльності підприємства з метою виявлення резервів підвищення його 
ринкової вартості.

б). Система принципів та методів розробки та реалізації управлінських 
рішень, які пов'язані з формуванням, розподілом та використанням 
фінансових ресурсів та організацією обороту його грошових коштів.

в). Система довгострокових цілей фінансової діяльності підприємства, які 
визначаються його фінансовою ідеологією.

г). Система цілей підприємства, яких воно бажає досягти в короткостроко-
вому періоді.

д). Сукупність методичних підходів (методик) до розробки окремих планових 
показників фінансової діяльності підприємства.

2) Реалізація функції фінансового менеджменту «управління капіталом» 
передбачає:
а). Формування вхідних та вихідних потоків грошових коштів підприємства 
та їх синхронізація за обсягом та в часі по окремих періодах.

 б). Вибір найбільш ефективних форм фінансування інвестицій.
 в). Виявлення реальної потреби у окремих видах активів.
 г). Ідентифікація та оцінка рівня фінансового ризику підприємства.
д). Вибір оптимальної структури капіталу підприємства.



28 Фінансовий менеджмент

3) В процесі реалізації якої функції фінансового менеджменту визначається 
потреба в загальних обсягах майна, виходячи з прогнозних обсягів 
операційної діяльності підприємства?
а). Управління грошовими потоками.
б). Управління інвестиціями.
в). Управління активами.
г). Управління фінансовими ризиками.
д). Управління власним капіталом.

4) Яка з перерахованих нижче цілей є основною метою фінансового менед-
жменту?
а). Забезпечення формування достатнього обсягу фінансових ресурсів у 
відповідності з задачами розвитку підприємства у перспективному періоді.

б). Забезпечення достатнього ступеню фінансової стійкості підприємства.
в). Досягнення максимального прибутку при певному допустимому рівні 
фінансового ризику.

г). Все вищевикладене стосується задач, які вирішуються в процесі 
здійснення фінансового управління .

 д). Все вище викладене визначає принципи фінансового менеджменту.

5) Що з нижче перерахованого є функцією фінансового менеджменту як 
керуючої системи ?
а). Управління фінансовими ризиками та запобігання банкрутству.
б). Управління інвестиціями.
в). Створення ефективного інформаційного забезпечення фінансового менед-
жменту.

г). Управління активами.
д). Управління капіталом.

6) Яку з нижченаведених функцій фінансового менеджменту можна розгля-
дати як функцію спеціальної сфери управління підприємством?
а).Формування ефективних інформаційних систем.
б). Розробка фінансової стратегії підприємства.
в). Здійснення аналізу різних аспектів фінансової діяльності підприємства.
г). Здійснення контролю за реалізацією прийнятих фінансових управлінських 
рішень.

д). Все перераховане вище стосується функцій фінансового менеджменту як 
керуючої системи.

7) Що з нижче перерахованого відноситься до задач фінансового
менеджменту?
а). Забезпечення багатоваріантності підходів до розробки окремих 
управлінських рішень .

б). Забезпечення інтеграції у загальну систему управління підприємством.
в). Забезпечення комплексного характеру формування управлінських рішень.
г). Забезпечення високого динамізму управління фінансовою діяльністю.
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д). Все вказане вище є принципами фінансового менеджменту.

8) Яку з наведених функцій виконують фінанси підприємства?
а) Функція розподілу.
б) Функція контролю.
в) Функція аналізу.
г) Відповідь а) та б).
д) Відповідь б) та в).

9) Що з наведеного нижче можна віднести до складу зовнішніх фінансових 
відносин ?
а) Відносини з приводу виплати дивідендів власникам підприємства.
б) Відносини з приводу виплати заробітної плати найманим робітникам.
в) Відносини з рекламною компанією з приводу отримання рекламних послуг.
г) Відносини з дочірнім підприємством з приводу передачі майна на баланс.
д) Все це відбиває зовнішні фінансові відносини підприємства.

10) Фінансові відносини підприємства з банками, страховими компаніями 
можна віднести в групу:
а) Внутрішніх фінансових відносин.
б) Зовнішніх фінансових відносин.
в) Відносин з учасниками виробничої інфраструктури.
г) Відносин з учасниками інфраструктури товарного ринку.
д) Правильна відповідь відсутня.

11) Який з названих принципів не є принципом фінансового менеджменту ?
а). Принцип упорядкованості.
б). Принцип динамізму управління.
в). Принцип комплексності.
г). Принцип інтегрованості в загальну систему управління на підприємстві.
д). Принцип стратегічної спрямованості.

12) Реалізація якого принципу фінансового менеджменту передбачає враху-
вання при прийнятті управлінських рішень щодо формування та вико-
ристання фінансових ресурсів не тільки тенденцій минулих років, а й 
вплив зміни внутрішніх та зовнішніх факторів (умов) функціонування 
підприємства на теперішній момент?
а). Принципу стратегічної спрямованості.
б). Принципу динамізму управління.
в). Принципу багатоваріантності підходів до управлінських рішень.
г). Принципу комплексності.
д). Це стосується всіх названих принципів.

13) Що з наведеного нижче в найбільш повній мірі виражає сутність та-
кого принципу фінансового управління на підприємстві як «принцип 
стратегічної спрямованості»?
а). Реалізація цього принципу полягає в розробці декількох альтернативних 
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варіантів управлінських рішень щодо формування, розподілу та викори-
стання фінансових ресурсів.

б). Його реалізація передбачає, що кожне фінансове управлінське рішення 
слід розглядати в розрізі його впливу на кінцеві результати фінансової 
діяльності.

в). Реалізація цього принципу полягає в прийнятті таких управлінських 
рішень, які не суперечать головній меті підприємства.

г). Реалізація цього принципу полягає в прийнятті фінансових управлінських 
рішень з урахуванням тенденцій минулих років та впливу змін внутрішніх 
та зовнішніх умов функціонування підприємства на теперішній момент.

д). Жодна з відповідей не визначає сутності зазначеного принципу.

14) З наведеного нижче визначити, що відноситься до задач фінансового 
менеджменту:
а). Забезпечення постійної фінансової рівноваги підприємства.
б). Забезпечення динамізму прийняття фінансових управлінських рішень.
 ). Забезпечення стратегічної спрямованості фінансових управлінських 
рішень.

г). Відповідь 1 та 2.
д). Відповідь 2 та 3.

15) Що є сутністю такої задачі фінансового менеджменту як «оптимізація 
грошового обороту»?
а). Забезпечення достатнього рівня фінансової стійкості підприємства.
б). Встановлення певних пропорцій у використанні фінансових ресурсів на цілі 
споживання та накопичення.

в). Максимізація прибутку підприємства.
г). Мінімізація фінансових ризиків підприємства.
д). Забезпечення синхронізації надходжень та витрачання грошових коштів в 
обсязі та в часі.

16) Змістом якої з названих задач фінансового менеджменту є забезпечен-
ня достатнього рівня фінансової стійкості та платоспроможності 
підприємства на всіх етапах його розвитку?
а). Формування фінансових ресурсів підприємства в достатньому обсязі у 
відповідності з цілями його розвитку в майбутньому періоді.

б). Ефективне використання сформованого обсягу фінансових ресурсів в 
розрізі основних напрямків діяльності.

в). Оптимізація грошового обороту.
г). Досягнення постійної фінансової рівноваги в процесі розвитку 
підприємства.

д). Цьому змісту не відповідає жодна з наведених задач фінансового
менеджменту.
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17) Що з перерахованого не може розглядатись в якості функції фінансового 
менеджменту?
а). Забезпечення максимізації прибутку підприємства при певному рівні 
фінансового ризику.

б). Здійснення планування фінансової діяльності по основних її напрямках.
в). Здійснення ефективного контролю за реалізацією прийнятих управлінських 
рішень.

г). Управління інвестиціями підприємства.
д). Все зазначене вище є функціями фінансового менеджменту.

18) Пріоритетною функцією фінансового менеджменту на стадії зрілості 
підприємства є:
а). Управління інвестиціями та фінансовими ризиками.
б). Формування активів підприємства.
в). Антикризове управління на підприємстві. 
г). Відповідь а) та б).
д). Відповідь б) та в).

19) Основною задачею системи організаційного забезпечення фінансового 
менеджменту є:
а). Здійснення безперервного цілеспрямованого підбору відповідних 
інформативних показників з метою здійснення аналізу та підготовки опе-
ративних управлінських рішень.

б). Створення взаємопов'язаної сукупності внутрішніх структурних 
підрозділів, які забезпечують розробку та прийняття управлінських рішень 
по окремих аспектах фінансової діяльності підприємства.

в). Дослідження фінансового стану та основних результатів фінансової 
діяльності підприємства з метою виявлення резервів підвищення його 
ринкової вартості.

г). Здійснення контролю за ступенем виконанням планових (нормативних) 
показників фінансово-господарської діяльності підприємства.

д). Вірний варіант відповіді відсутній.

20) Який із загальних принципів формування організаційної структури 
фінансового менеджменту на підприємстві передбачає виокремлення 
різних рівнів управління?
а). Функціональний.
б). Ієрархічний.
в). По центрах відповідальності.
г). Відповідь а) та б).
д). Відповіді а), б) та в).



32 Фінансовий менеджмент

ГЛОСАРІЙ
Фінансовий менеджмент – процес управління формуванням, розподілом і вико-

ристанням фінансових ресурсів суб’єкта господарювання та оптимізації обороту його 
грошових коштів.

Фінансовий механізм в управлінні підприємством – це цілісна система 
управління фінансами підприємства, на якій ґрунтується фінансовий менеджмент 
і яка призначена для організації взаємодії об’єктів та суб’єктів господарювання у 
сфері фінансових відносин, формування та використання фінансових ресурсів, за-
безпечення ефективного впливу фінансової діяльності на кінцеві результати роботи 
підприємства.  

Фінансова стратегія підприємства – це формування системи довгострокових 
цілей фінансової діяльності й вибір найефективніших шляхів їх досягнення.

Стратегічний фінансовий менеджмент – це управління інвестиціями. Він 
пов’язаний з реалізацією вибраної стратегічної мети і передбачає: фінансову оцінку 
проектів вкладення капіталу; відбір критеріїв прийняття інвестиційних рішень; вибір 
оптимального варіанту вкладення капіталу; визначення джерел фінансування.   

Оперативно-тактичний фінансовий менеджмент – це оперативне управління 
готівкою. Готівка виражається показником «кеш флоу» (Cash Floy).
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2.1. Організаційне забезпечення фінансового
менеджменту

У сучасних умовах, що характеризуються циклічними фінансовими кризами, 
ефективне управління фінансовою діяльністю підприємства значною мірою за-
лежить від правильної побудови організаційного забезпечення фінансового менед-
жменту на підприємстві. Ефективне вирішення всіх задач фінансового менеджменту 
можливо тільки за умови його здійснення в рамках цілісної організаційної структу-
ри підприємства, тобто за наявності достатньої кількості зв’язків між організаційно 
виділеними підрозділами підприємства. Таке інтегрування дозволяє при мінімальних 
витратах забезпечити координованість дій між різними структурними підрозділами 
підприємства.

Система організаційного забезпечення фінансового менеджменту – це 
сукупність структурних служб та підрозділів підприємства, які забезпечують розроб-
ку та прийняття управлінських рішень у сфері фінансової діяльності [5].

Система фінансового менеджменту є складовою частиною загальної системи 
управління підприємством, тому його організаційне забезпечення має відповідати 
загальній організаційній структурі управління.

Як управлінська система фінансовий менеджмент передбачає наявність двох 
підсистем: підсистеми, якою керують, – об’єкта управління та підсистеми, яка керує, 
– суб’єкта управління.

Об’єктами фінансового менеджменту є: активи підприємства (необоротні 
та оборотні); капітал підприємства (власний та позиковий); структура капіталу 
підприємства; інвестиції (реальні, фінансові); фінансові та підприємницькі ризи-
ки; витрати, доходи та прибутки підприємства; фінансові розрахунки підприємства; 
кредитні відносини тощо.
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Суб’єктом фінансового менеджменту є фінансова служба підприємства, яка за до-
помогою певних методів, прийомів та важелів здійснює цілеспрямований вплив на 
функціонування об’єкта. Для вирішення окремих завдань фінансового управління за-
лучаються спеціалісти планово-економічного відділу, відділу праці і заробітної пла-
ти, виробничого, маркетингового, юридичного, аналітичного відділів [2, с. 30].

Організаційна структура управління фінансами на підприємстві має відповідати 
наступним вимогам: інтегрованість у загальну систему управління підприємством; 
функціональність, тобто здатність вирішувати специфічні завдання фінансового 
управління; гнучкість; оперативність прийняття управлінських рішень; економічність; 
ефективність.

Вибір організаційної структури підприємства визначають такі фактори, як:
1) розмір підприємства;
2) тип організаційної системи управління підприємством (ієрархічний, 

функціональний).
Функціональна будова центрів управління фінансовою діяльністю суттєво 

відрізняється на підприємствах різних масштабів (мале, середнє, велике, крупне).
На малих підприємствах функціональні центри управління, як правило, не ство-

рюються. Функції цього управління в зв’язку з незначним обсягом діяльності покла-
даються на власника малого підприємства, його директора чи бухгалтера.

На середніх підприємствах функції фінансового управління покладаються на 
спеціального фінансового менеджера, який знаходиться в складі функціонального 
економічного підрозділу, чи на спеціалізований фінансовий структурний відділ, який 
здійснює управління всіма основними аспектами фінансової діяльності.

На великих підприємствах функції фінансового управління покладаються на 
фінансового директора, якому підпорядковано два-три функціональних структурних 
підрозділи.

На крупних підприємствах створюється найбільш диверсифікована система 
функціональних фінансових структурних підрозділів, які підпорядковані фінансовій 
дирекції.

Принципи організаційного забезпечення фінансового менеджменту як однієї зі 
складових загальної організаційної системи управління підприємством визначають 
їх побудову як за ієрархічною, так і за функціональною ознаками.

Ієрархічна будова центрів управління підприємством передбачає виділення 
різних рівнів управління. На даний час найбільш поширеними є дво- або трирівневі 
системи управління, де перший рівень представлений апаратом управління 
підприємством в цілому, а наступні – управлінськими службами його окремих струк-
турних одиниць та підрозділів, а саме: І рівень – це фінансові служби управління 
підприємством у цілому, ІІ рівень – його структурні одиниці (відділи, служби, цехи), 
ІІІ рівень – підрозділи (дільниці, бригади).

Відповідно до першого підходу функціональні відділи і служби управління 
підприємством будуються на підставі принципів незалежної діяльності, а їхні кон-
такти із іншими функціональними підрозділами обмежуються лише неформальними 
зв’язками.

Функціональна будова центрів управління підприємством ґрунтується на 
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диференціації за функціями управління або видами діяльності. При функціональній 
будові центрів управління підприємством обидва ці підходи можуть бути 
використані окремо або в комплексі. Але досвід показує, що найбільша ефективність 
організаційної системи фінансового менеджменту досягається за умови використан-
ня функціональної будови центрів управління. Прикладом реалізації другого підходу 
може бути виділення на підприємстві відділів і служб із управління виробничою, збу-
товою, фінансовою та іншими видами діяльності. При другому підході функціональні 
центри управління будуються на підставі принципів взаємозалежної діяльності, за 
яким більшість управлінських рішень у рамках конкретної функції управління при-
ймаються ними самостійно, а ряд управлінських рішень, що потребують комплексної 
розробки, виробляються разом із іншими функціональними службами і відділами 
підприємства [3, с. 46–47; 7, с. 33].

На практиці поєднується побудова служб фінансового управління підприємством 
за обома ознаками (ієрархічна та функціональна) [7, с. 34-35].

Фінансова служба підприємства – це структурні підрозділи та посадові особи, 
що організовують і забезпечують фінансову роботу на підприємстві. Для цього на ве-
ликих підприємствах створюють спеціальні фінансові відділи, до складу яких входять 
бюро чи групи: планові, розрахункові, з касових і банківських операцій, претензійні, 
з мобілізації внутрішніх резервів тощо [4, с. 29]. Основною метою фінансової служ-
би підприємства є прийняття і обґрунтовування фінансових рішень, які відповідають 
досягненню підприємством його завдань і цілей. До основних складових цієї мети 
можна віднести максимізацію прибутку та акціонерного капіталу підприємства, при-
скорення руху грошових коштів, забезпечення фінансової стійкості [7, с. 39].

Перелік питань, що розв’язуються фінансовою службою підприємства в процесі 
здійснення комерційної діяльності, досить широкий і включає такі напрямки [3, с. 
48–49]:

  джерела фінансування – короткострокове і довгострокове кредитування; ви-
пуск і придбання цінних паперів; лізингове фінансування; розподіл прибутку; 
доцільність залучення позикових і використання власних коштів тощо;

  капітальні вкладення та оцінка їх ефективності – дохідність капіталу, поточна і 
перспективна ціна підприємства; оцінка фінансового ризику; фінансове забез-
печення капітальних витрат тощо;

  управління оборотним капіталом – оптимальний розмір оборотного капіталу; 
управління короткостроковою дебіторською і кредиторською заборгованістю; 
структура оборотного капіталу;

  фінансове планування – зміст, порядок розробки і значення фінансових планів;
  аналіз фінансової діяльності і фінансовий контроль – аналіз платоспроможності, 
ліквідності, рентабельності, факторний аналіз прибутку, аналіз використання 
фінансових ресурсів тощо.

Поруч із традиційними на вітчизняних підприємствах останнім часом набув широ-
кого впровадження підхід до побудови організаційної структури управління на основі 
«центрів відповідальності» [1, с. 64-66].

Центр відповідальності являє собою структурний підрозділ підприємства, який 
повністю контролює ті чи інші напрямки фінансової діяльності, а його керівник 
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самостійно приймає управлінські рішення і в рамках цих напрямків несе повну 
відповідальність за досягнення планових (або нормативних) показників, що харак-
теризують стан фінансової діяльності цього підрозділу. Як видно із цього визначен-
ня, права керівника підрозділу – центру відповідальності, пов’язаного з окремими 
аспектами управління фінансової діяльності в межах цього підрозділу, паритетно ко-
респондують із ступенем його відповідальності під час контролю з боку головного 
органу фінансового управління.

Можна виділити такі центри відповідальності стосовно різних аспектів фінансо-
вого менеджменту підприємства:

1) центр витрат – це структурний підрозділ, керівник якого несе відповідальність 
тільки за витрачання коштів у відповідності із доведеним йому бюджетом. В силу 
функціонального напрямку своєї діяльності такий структурний підрозділ не може 
самостійно впливати на обсяг доходів, а також на суму прибутку. Прикладом центру 
витрат є постачально-заготівельний чи виробничий підрозділ підприємства;

2) центр доходу – це структурний підрозділ, керівник якого несе відповідальність 
тільки за формування доходів у встановлених обсягах. В силу функціонального на-
прямку своєї діяльності такий структурний підрозділ не може самостійно впливати на 
весь обсяг витрат продукції, що реалізується, а також на суму прибутку. Прикладом 
центру доходу є збутовий підрозділ підприємства;

3) центр прибутку – це структурний підрозділ, керівник якого несе відповідальність 
за доведені йому завдання щодо формування прибутку. В силу функціонального на-
прямку своєї діяльності такий структурний підрозділ повністю контролює як форму-
вання доходів від реалізації продукції, так і обсяг витрат на її виготовлення. Прикла-
дом центру прибутку є структурний підрозділ із закінченим циклом виробництва та 
реалізації окремих видів продукції;

4) центр інвестицій – це структурний підрозділ, керівник якого несе відповідальність 
за використання наданих йому інвестиційних ресурсів і отримання необхідного при-
бутку від інвестиційної діяльності. Основним контролюючим показником при цьому 
є рівень прибутку на інвестований капітал. Прикладом центру інвестицій є дочірня 
фірма підприємства чи відокремлений в його складі спеціальний структурний 
підрозділ, який здійснює виключно інвестиційну діяльність.

Основними етапами формування системи організаційного забезпечення 
фінансового управління на основі центрів відповідальності є:

1. Дослідження особливостей функціонування окремих структурних підрозділів 
з позиції їх впливу на окремі аспекти формування та використання фінансових 
ресурсів.

2. Визначення основних типів центрів відповідальності в розрізі структурних 
підрозділів підприємства.

3. Формування системи прав, обов’язків і ступеню відповідальності керівників 
структурних підрозділів, визначених як центри відповідальності.

4. Розробка та доведення центрам відповідальності планових (нормативних) 
фінансових завдань у формі поточних чи капітальних бюджетів.

5. Забезпечення контролю виконання встановлених завдань центрами 
відповідальності через отримання відповідної інформації (звітів), її аналізу і 
встановлення причин відхилень.
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Побудова системи організаційного забезпечення фінансового менеджменту шля-
хом створення центрів відповідальності різних типів залежить від багатьох факторів – 
обсягів діяльності підприємства, багатофункціональності цієї діяльності, чисельності 
персоналу, організаційної структури виробництва, організаційно-правової форми 
діяльності та інших. Тому визначення чисельності та складу центрів відповідальності 
потребує індивідуального підходу для кожного підприємства. Сформовані центри 
відповідальності мають бути укомплектовані кваліфікованими менеджерами, здат-
ними не тільки забезпечувати виконання встановлених завдань, але й розробляти 
пропозиції вищестоячим органам управління щодо підвищення ефективності форму-
вання та використання фінансових ресурсів в межах контрольованої ними діяльності 
підрозділів.

2.2. Інформаційне забезпечення фінансового
менеджменту

У процесі свого функціонування підприємство вступає у відносини із суб’єктами 
зовнішнього середовища. Для того щоб ці відносини були успішними та підприємство 
мало змогу реалізувати свої інтереси у цих взаємовідносинах, воно повинно будувати 
ефективну систему інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. Вичерп-
на, достовірна, своєчасна і зрозуміла інформація є запорукою прийняття оптимальних 
фінансових рішень, спрямованих на зменшення витрат фінансових ресурсів, зростан-
ня прибутку і ринкової вартості підприємства.

Система інформаційного забезпечення (інформаційна система) фінансового 
менеджменту являє собою безперервний і цілеспрямований відбір відповідних 
інформаційних показників, які необхідні для здійснення аналізу, планування і 
підготовки ефективних управлінських рішень за всіма напрямами фінансової 
діяльності підприємства [7, с. 41].

Відносини, в які вступає підприємство із суб’єктами зовнішньою середовища, ба-
зуються на фінансовій інформації про дане підприємство. 

Фінансова інформація представляє собою набір даних (в систематизованій пев-
ним чином формі) про стан: господарських ресурсів, зобов’язань і фінансових дже-
рел фірми; рівня прибутку і витрат, що дозволяють судити про очікувані доходи і 
пов’язані з ними ризики; оборотів фірми і якості її активів; обсягу і якості потоків 
грошових коштів [6, с. 30].

Інформаційна система фінансового менеджменту призначена не тільки забез-
печувати необхідною інформацією управлінський персонал та власників самого 
підприємства, а й задовольняти інтереси широкого кола зовнішніх її користувачів. 
Основними користувачами фінансової інформації є внутрішні і зовнішні користувачі 
[1, с. 68-70].

До зовнішніх користувачів фінансової інформації відносяться: кредито-
ри підприємства; потенційні інвестори; контрагенти підприємства з операційної 
діяльності; податкові органи; аудиторські фірми; фінансові консультанти та експер-
ти, котрі залучаються зі сторони; фондова біржа (в разі котирування на ній цінних 
паперів, емітованих підприємством); інші зовнішні користувачі.

Зовнішні користувачі можуть використовувати лише ту частину інформації, яка 
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характеризує результати фінансової діяльності підприємства та його фінансовий 
стан. Більша частина цієї інформації зосереджена в офіційній фінансовій звітності, 
яка надається підприємством.

До внутрішніх користувачів фінансової інформації відносяться: керуючі (ди-
ректори) підприємства; фінансові менеджери всіх рівнів; власники (акціонери) 
підприємства; інші внутрішні користувачі.

Внутрішні користувачі, крім вищеназваної, використовують значний обсяг 
оперативної інформації про фінансову діяльність підприємства, що є комерційною 
таємницею.

Кожне підприємство розпоряджається трьома потоками фінансової інформації: 
нормативною, плановою і фактичною. Однак, зовнішньому користувачу доступні 
лише фактичні дані про фінансовий стан підприємства. 

В умовах ринкової економіки попит на фінансову інформацію дуже високий. Щоб 
задовольнити такі різноманітні інформаційні потреби всіх зацікавлених сторін, су-
часне підприємство мусить конструювати упорядковані потоки своєї фінансової 
інформації, її систематизоване подання в залежності від змісту запиту відповідної 
групи споживачів з точки зору її корисності.

З іншого боку, фінансова інформація, яка є продуктом праці вищого менеджмен-
ту кожного підприємства, формується, виходячи з ідеї раціонального управління 
фінансами. Це об’єктивне за своєю природою переважне право вищого менеджменту 
підприємства формувати фінансову інформацію безперечно нехтує інтересами інших 
користувачів. Саме ця обставина – головна причина появи асиметрії фінансової 
інформації.

Витоки фінансової інформації визначаються дворівневим характером обліку: ви-
робничого, що відображає рух товарних потоків; фінансового, що відображає рух 
фінансових потоків. Інтеграція цих потоків інформації, представлена у вигляді форм 
фінансової звітності, є ключем до задоволення найбільш важливих вимог, що висува-
ються до фінансової інформації різними користувачами.

Інформацію, яка забезпечує потреби фінансового менеджменту, можна кла-
сифікувати за видами залежно від її джерела та призначення. До основних 
класифікаційних складових інформаційного забезпечення фінансового менеджмен-
ту можна віднести [7, с. 41-43]:

1. Звітні та оперативні дані, зокрема баланс, форми 2-4 бухгалтерської звітності, 
статистичні та фінансові оперативні дані.

До цього виду інформаційного забезпечення можна віднести, крім даних 
відповідних форм офіційної бухгалтерської та статистичної звітності, також 
розроблені підприємством форми документів-носіїв оперативної інформації, а також 
накопичувані збірники усіх видів звітної інформації.

2. Нормативна та інструктивна інформація всіх рівнів (державна, регіональна, га-
лузева).

Цей вид інформації включає законодавчо-правові та нормативно-методичні доку-
менти з питань фінансової діяльності, відповідні збірники інформаційних матеріалів.

3. Планово-прогнозна інформація.
Цей вид інформації охоплює: статистичні збірники (державні, регіональні, галузеві, 

відомчі) з питань фінансової діяльності, фінансових ринків, банківської діяльності; 
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публікації з відповідних питань у періодичних виданнях; прогнозні дані, бюджети 
всіх рівнів та їх проекти; курси валют у динаміці, біржову та банківську оперативну 
інформацію.

До цього виду інформаційного забезпечення фінансового менеджменту мож-
на віднести також дані інвестиційної інформації, зокрема результати порівняльної 
оцінки варіантів інвестиційних проектів за всіма видами інвестицій (прямих або 
портфельних).

Носіями цієї інформації можуть бути довідки або прогнозні моделі трасто-
вих та інвестиційних компаній (у тому числі і банків) щодо управління портфелем 
цінних паперів, робочі розрахунки підприємства з питань планування та оцінювання 
ефективності інвестицій.

До планово-прогнозного виду інформаційного забезпечення фінансового менед-
жменту можна також віднести інформацію, яка використовується для складання 
бізнес-плану підприємства, зокрема всі види техніко-економічних розрахунків з цих 
питань, довідково-аналітичну інформацію.

Носіями такої інформації можуть слугувати відповідні форми бізнес-плану, поточ-
ний та перспективний фінансові плани підприємства.

4. Довідково-аналітична інформація.
До цього виду інформаційного забезпечення фінансового менеджменту мож-

на віднести накопичувальну або різного роду разову інформацію, яка формується 
відповідними службами підприємства. Ця інформація включає, зокрема, різні 
аналітичні огляди, що складаються підприємством, у тому числі пояснювальні за-
писки до балансу і кожної з форм бухгалтерської звітності з питань фінансово-
господарської діяльності підприємства, а також накопичувальні аналітичні збірники, 
таблиці, форми, макети, бізнес-довідки з різних аспектів фінансів підприємства.

Основу інформаційного забезпечення становить інформаційна база. До формуван-
ня інформаційної бази фінансового менеджменту висуваються такі основні вимоги 
[1, с. 70-72; 3, с. 55]: значущість, повнота, достовірність, своєчасність, зрозумілість, 
релевантність, порівнянність, ефективність.

Сукупність показників, що включаються в інформаційну базу фінансового менед-
жменту, формуються за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел інформації. В розрізі 
кожної з цих груп джерел вся сукупність показників, які включаються в інформаційну 
систему фінансового менеджменту, підлягає попередній класифікації [1, с. 73-80].

Система показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, 
що формуються із зовнішніх джерел поділяється на чотири групи:

1. Показники, що характеризують загальний економічний розвиток країни, які в 
свою чергу поділяються на:

а) показники макроекономічного розвитку (темп зростання валового внутрішнього 
продукту та національного доходу; обсяг емісії грошей у досліджуваному періоді; 
грошові доходи населення; депозити населення у банках; індекс інфляції; облікова 
ставка центрального банку);

б) показники галузевого розвитку (обсяг виробленої (реалізованої) продукції, його 
динаміка; загальна вартість активів підприємств; сума власного капіталу підприємств; 
сума валового прибутку підприємств; ставка оподаткування прибутку підприємств; 
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ставка податку на додану вартість тощо).
2. Показники, що характеризують кон’юнктуру фінансового ринку, а саме:
а) показники, які характеризують кон’юнктуру ринку фондових інструментів (види 

основних фондових інструментів; ціна котирування попиту та пропозиції основних 
видів фондових інструментів; обсяги та ціни угод за основними видами фондових 
інструментів; зведений індекс динаміки цін на фондовому ринку);

б) показники, які характеризують кон’юнктуру ринку кредитних інструментів 
(кредитна ставка комерційних банків, що диференційована за строками надання 
фінансового кредиту; лізингова ставка за видами активів, що передаються у лізинг; 
депозитна ставка комерційних банків, диференційована за вкладами до запитання та 
строковими вкладами);

в) показники, які характеризують кон’юнктуру ринку валютних інструментів, 
(офіційний курс певних валют, якими оперує підприємство в процесі 
зовнішньоекономічної діяльності; курс купівлі-продажу аналогічних видів валют, 
встановлений комерційними банками).

3. Показники, що характеризують діяльність контрагентів і конкурентів, серед 
яких виділяють такі групи:

а) банки; б) страхові компанії; в) постачальники продукції; г) покупці продукції; 
д) конкуренти.

4. Нормативно-регулюючі показники формуються, як правило, в розрізі таких 
блоків:

а) нормативно-регулюючі показники за різними напрямкам фінансової діяльності 
підприємства;

б) нормативно-регулюючі показники з питань функціонування окремих сегментів 
фінансового ринку.

Система показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, 
що формуються із внутрішніх джерел, поділяється на три групи:

1. Показники, що характеризують фінансовий стан і результати фінансової 
діяльності по підприємству в цілому:

а) показники, які обов’язково відображаються в балансі підприємства;
б) показники, які відображаються в звіті про фінансові результати;
в) показники, які відображаються в звіті про власний капітал і в звіті про рух гро-

шових коштів.
2. Показники, що характеризують фінансові результати діяльності окремих 

структурних підрозділів підприємства. Формування системи показників цієї групи 
будується на даних управлінського обліку, що має бути організований на підприємстві.

Дані показники групуються за такими ознаками:
а) за сферою діяльності підприємства (операційна, інвестиційна, фінансова);
б) за центрами відповідальності;
в) за географічним розташуванням;
г) за видом кінцевої продукції тощо.
3. Нормативно-планові показники, які пов’язані з фінансовим розвитком 

підприємства. Ці показники формуються безпосередньо на підприємстві за такими 
двома блоками:

а) система внутрішніх нормативів, що регулюють фінансовий розвиток 



42 Фінансовий менеджмент

підприємства. В цю систему включаються нормативи окремих видів активів 
підприємства, нормативи співвідношення окремих видів активів і структури капіталу, 
нормативи питомих витрат фінансових ресурсів і витрат тощо;

б) система планових показників фінансового розвитку підприємства. До складу 
показників цього блоку включається вся сукупність показників поточних і оператив-
них фінансових планів усіх видів.

Використання всіх представлених показників, що походять із зовнішніх і внутрішніх 
джерел, дозволяє створити на підприємстві цілеспрямовану систему інформаційного 
забезпечення фінансового менеджменту, орієнтовану як на прийняття стратегічних 
фінансових рішень, так і на ефективне поточне управління фінансами підприємства.

2.3. Фінансовий аналіз діяльності підприємства
У сучасних економічних умовах діяльність кожного суб’єкта господарюван-

ня є предметом уваги великого кола учасників ринкових відносин (організації й 
осіб), зацікавлених у результатах його функціонування. На підставі доступної їм 
обліково-економічної інформації вони намагаються оцінити фінансове становище 
підприємства. Основним інструментом для цього слугує фінансовий аналіз, за допо-
могою якого можна об’єктивно оцінити внутрішні і зовнішні відносини аналізованого 
об’єкта, а потім за його результатами прийняти обґрунтовані рішення.

Фінансовий аналіз являє собою метод оцінки ретроспективного (минулого) і пер-
спективного (майбутнього) фінансового стану господарюючого суб’єкта на основі 
вивчення залежності і динаміки показників фінансової інформації. Головним завдан-
ням фінансового аналізу є зниження неминучої невизначеності, пов’язаної з прийнят-
тям економічних рішень, орієнтованих на майбутнє [3, с. 57-58].

За цілями здійснення фінансовий аналіз класифікується за різними формами за-
лежно від наступних ознак [1, с. 81-108]:

1. За організацією проведення виділяють:
Внутрішній фінансовий аналіз проводиться фінансовими менеджера-

ми підприємства і його власниками із використанням всієї сукупності наяв-
них інформативних показників (результати такого аналізу можуть представляти 
комерційну таємницю).
Зовнішній фінансовий аналіз здійснюють працівники податкових органів, ау-

диторських форм, комерційних банків, страхових компаній з метою вивчення 
правильності відображення результатів фінансової діяльності підприємства, його 
кредитоспроможності тощо.

2. За обсягом аналітичного дослідження виділяють:
Повний фінансовий аналіз проводиться з метою вивчення всіх аспектів фінансової 

діяльності та всіх характеристик фінансового стану підприємства в комплексі.
Тематичний фінансовий аналіз обмежується вивченням окремих сторін фінансової 

діяльності та окремих характеристик фінансового стану підприємства.
3. За глибиною об’єкту фінансового аналізу виділяють:
Експрес-аналіз здійснюється за даними фінансової звітності на основі стандар-

тних алгоритмів розрахунку основних аналітичних показників фінансової діяльності 
підприємства.
Фундаментальний аналіз включає факторне дослідження показників динаміки 
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обсягів фінансової діяльності підприємства та її ефективність.
4. За об’єктом фінансового аналізу виділяють:
Аналіз фінансової діяльності підприємства в цілому. У процесі такого аналізу 

предметом вивчення є фінансова діяльність підприємства в цілому без виділення 
окремих його структурних одиниць і підрозділів.
Аналіз фінансової діяльності окремих «центрів відповідальності» підприємства. 

Якщо структурний підрозділ за характером своєї діяльності не має закінченого ци-
клу формування власних фінансових ресурсів, такий аналіз спрямований зазвичай на 
дослідження рівня та ефективності використання фінансового потенціалу (витрат). 
Ця форма аналізу базується в основному на результатах управлінського обліку.
Аналіз окремих фінансових операцій підприємства. Предметом такого аналізу 

можуть бути окремі операції, пов’язані з короткостроковими або довгостроко-
вими фінансовими вкладеннями; з фінансуванням реалізації окремих реальних 
інвестиційних проектів тощо.

5. За періодами проведення виділяють: 
Попередній фінансовий аналіз пов’язаний з вивченням умов здійснення фінансової 

діяльності в цілому або здійснення окремих фінансових операцій.
Поточний або оперативний фінансовий аналіз проводиться в контрольних цілях 

в процесі реалізації окремих фінансових планів або здійснення окремих фінансових 
операцій для оперативного впливу на процес фінансової діяльності (як правило, він 
обмежується коротким періодом часу).
Наступний (або ретроспективний) фінансовий аналіз здійснюється підприємством 

за звітний період (місяць, квартал, рік). Він дозволяє глибше і повніше проаналізувати 
фінансовий стан і результати фінансової діяльності підприємства в порівнянні з 
попереднім і поточним аналізом, тому що базується на завершених звітних матеріалах 
статистичного і бухгалтерського обліку.

Для вирішення конкретних завдань фінансового менеджменту застосовується 
ряд спеціальних систем і методів аналізу, що дозволяють отримати кількісну оцінку 
результатів фінансової діяльності в розрізі окремих її аспектів, як у статиці, так і в 
динаміці. У теорії фінансового менеджменту в залежності від методів, що викори-
стовуються, розрізняють такі основні системи фінансового аналізу: горизонтальний 
аналіз; вертикальний аналіз; порівняльний аналіз; аналіз коефіцієнтів; інтегральний 
аналіз.

I. Горизонтальний (або трендовий) фінансовий аналіз ґрунтується на вивченні 
динаміки окремих фінансових показників у часі. У процесі використання такої си-
стеми аналізу розраховуються темпи зростання (приросту) окремих показників 
фінансової звітності за ряд періодів і визначаються загальні тенденції їх зміни (або 
тренду). У фінансовому менеджменті найбільшого поширення отримали наступні 
види горизонтального (трендового) фінансового аналізу:

1. Дослідження динаміки показників звітного періоду у співставленні з показника-
ми попереднього періоду.

2. Дослідження динаміки показників звітного періоду у співставленні з показника-
ми аналогічного періоду минулого року.

3. Дослідження динаміки показників за ряд попередніх періодів.
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ІІ. Вертикальний (або структурний) фінансовий аналіз ґрунтується на структур-
ному розкладанні окремих показників фінансової звітності підприємства. У процесі 
здійснення такого аналізу розраховується питома вага окремих структурних складо-
вих агрегованих фінансових показників. У фінансовому менеджменті найбільше по-
ширення отримали наступні види вертикального (структурного) аналізу:

1. Структурний аналіз активів. 
2. Структурний аналіз капіталу. 
3. Структурний аналіз грошових потоків. 
III. Порівняльний фінансовий аналіз ґрунтується на зіставленні значень окре-

мих груп аналогічних показників між собою. У процесі використання цієї системи 
аналізу розраховуються розміри абсолютних і відносних відхилень порівнюваних 
показників. У фінансовому менеджменті найбільше поширення отримали наступні 
види порівняльного фінансового аналізу.

1. Порівняльний аналіз фінансових показників даного підприємства і середньога-
лузевих показників. 

2. Порівняльний аналіз фінансових показників даного підприємства та підприємств-
конкурентів. 

3. Порівняльний аналіз фінансових показників окремих одиниць і підрозділів да-
ного підприємства (його «центрів відповідальності»). 

4. Порівняльний аналіз звітних і планових (нормативних) фінансових показників. 
IV. Аналіз фінансових коефіцієнтів (R-аналіз) ґрунтується на розрахунку 

співвідношення різних абсолютних показників фінансової діяльності підприємства 
між собою. У процесі використання цієї системи аналізу визначаються різні відносні 
показники, що характеризують окремі результати фінансової діяльності та рівень 
фінансового стану підприємства. У фінансовому менеджменті найбільше поши-
рення отримали наступні групи аналітичних фінансових коефіцієнтів: коефіцієнти 
оцінки фінансової стійкості підприємства; коефіцієнти оцінки платоспроможності 
(ліквідності) підприємства; коефіцієнти оцінки оборотності активів; коефіцієнти 
оцінки оборотності капіталу; коефіцієнти оцінки рентабельності тощо.

V. Інтегральний фінансовий аналіз дозволяє отримати найбільш поглиблену (ба-
гатофакторну) оцінку умов формування окремих агрегованих фінансових показників. 
У фінансовому менеджменті найбільше поширення отримали наступні системи 
інтегрального фінансового аналізу:

1. Система інтегрального аналізу ефективності використання активів підприємства. 
В основі цієї системи аналізу лежить «Модель Дюпона», відповідно до якої коефіцієнт 
рентабельності активів підприємства, що використовуються, являє собою добуток 
коефіцієнта рентабельності реалізації продукції на коефіцієнт оборотності (кількість 
оборотів) активів.

2. Система СВОТ-аналізу фінансової діяльності. Основним змістом СВОТ-
аналізу є дослідження характеру сильних і слабких сторін фінансової діяльності 
підприємства, а також позитивного або негативного впливу окремих зовнішніх (екзо-
генних) факторів на умови її здійснення в майбутньому періоді.

3. Об’єктно-орієнтована система інтегрального аналізу формування прибутку 
підприємства. Концепція інтегрованого об’єктно-орієнтованого аналізу прибут-
ку базується на використанні комп’ютерної технології і спеціального пакету при-
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кладних програм. Основою цієї концепції є уявлення моделі формування прибутку 
підприємства у вигляді сукупності взаємодіючих первинних фінансових блоків, що 
моделюють «класи» елементів, що безпосередньо формують суму прибутку. Користу-
вач сам визначає систему таких блоків і класів виходячи із специфіки господарської 
діяльності підприємства.

4. Система портфельного аналізу заснована на використанні «портфельної 
теорії», відповідно до якої рівень прибутковості портфеля фондових інструментів 
розглядається у взаємозв’язку з рівнем ризику портфеля (система «прибуток-ризик»).

2.4. Системи і методи фінансового планування
Фундаментальні перетворення в економіці України, посилення конкурентної 

боротьби та жорсткість умов ведення бізнесу обумовлюють необхідність пошуку 
якісно нових підходів до управління фінансовою діяльністю, заснованих на наукових 
концепціях. У зв’язку з цим однією з першочергових задач управління як галузями 
національної економіки, так і окремими підприємствами є удосконалення фінансового 
менеджменту та активізація одного з його найважливіших елементів – фінансового 
планування.

Фінансове планування являє собою процес розробки системи фінансових планів 
і планових (нормативних) показників по забезпеченню розвитку підприємства 
необхідними фінансовими ресурсами і підвищенню ефективності його фінансової 
діяльності в майбутньому періоді [1, с. 108].

Фінансове планування на підприємстві базується на використанні трьох основних 
систем, наведених у табл.(див. тему 11, табл. 11.1.)

Усі системи фінансового планування знаходяться у взаємозв’язку і реалізуються у 
визначеній послідовності. Початковим вихідним етапом планування є прогнозування 
основних напрямків і цільових параметрів фінансової діяльності шляхом розробки 
загальної фінансової стратегії підприємства, яка покликана визначати задачі і параме-
три поточного фінансового планування.

Система прогнозування фінансової діяльності є найбільш складною серед роз-
глянутих систем фінансового планування і вимагає для своєї реалізації високої 
кваліфікації виконавців. Прогнозування являє собою розробку імовірнісного рішення 
про стан явища або процесу у майбутньому. Прогнозування дозволяє враховувати 
імовірності поточних і майбутніх тенденцій на основі використання існуючих даних 
та фактів. 

На кожному конкретному підприємстві система фінансового прогнозування 
базується на визначеній фінансовий ідеології.

Фінансова ідеологія підприємства характеризує систему основних принципів 
здійснення фінансової діяльності конкретного підприємства, обумовлених його 
«місією» і фінансовим менталітетом його засновників і менеджерів.

Здійснюване з урахуванням фінансової ідеології прогнозування фінансової 
діяльності спрямоване насамперед на розробку фінансової стратегії підприємства.

Фінансова стратегія підприємства являє собою систему довгострокових цілей 
фінансової діяльності підприємства, обумовлених його фінансовою ідеологією, і 
найбільш ефективних шляхів їх досягнення.
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У процесі прогнозування основних показників довгострокового фінансового 
плану підприємства використовуються такі основні методи:

1. Метод кореляційного моделювання – встановлення кореляційної залежності між 
двома розглянутими показниками в динаміці і наступному прогнозуванні одного з 
них залежно від зміни іншого (базового). 

2. Метод оптимізаційного моделювання – оптимізація конкретного прогнозного 
показника залежно від ряду умов його формування. 

3. Метод багатофакторного економіко-математичного моделювання – про-
гнозний показник визначається на основі конкретних математичних моделей, що 
відображають функціональний взаємозв’язок його кількісного значення із системою 
певних факторів, виражених кількісно.

4. Розрахунково-аналітичний метод – прямий розрахунок кількісних значень про-
гнозних показників на основі використання відповідних норм і нормативів. 

5. Економіко-статистичний метод – дослідження закономірностей динаміки кон-
кретного показника (визначення лінії тренду) та розповсюдження темпів цієї динаміки 
на прогнозний період.

Система поточного планування фінансової діяльності полягає в розробці кон-
кретних видів поточних фінансових планів, які дозволяють визначити на майбутній 
період усі джерела фінансування розвитку підприємства, сформувати структуру його 
доходів і витрат, забезпечити постійну платоспроможність підприємства, визначити 
структуру його активів і капіталу на кінець запланованого періоду.

У процесі розробки окремих показників поточних фінансових планів використову-
ються переважно наступні методи:

  техніко-економічних розрахунків;
  балансовий;
  економіко-математичного моделювання.

Основними видами поточних фінансових планів є:
1. План доходів і витрат з операційної діяльності, метою якого є визначення суми 

чистого прибутку від виробничо-комерційної (операційної) діяльності підприємства.
2. План надходження та витрачання грошових коштів, метою якого є забезпечення 

постійної платоспроможності підприємства на всіх етапах планового періоду.
3. Балансовий план, метою якого є визначення необхідного приросту окремих 

видів активів із забезпеченням їх внутрішньої збалансованості, а також формуван-
ня оптимальної структури капіталу, що забезпечує достатню фінансову стійкість 
підприємства в майбутньому періоді.

Система оперативного планування фінансової діяльності полягає в розробці ком-
плексу короткострокових планових завдань із фінансового забезпечення основних 
напрямів господарської діяльності підприємства. Головною формою такого планово-
го фінансового завдання є бюджет.

Бюджет являє собою оперативний фінансовий план короткострокового періоду, що 
розробляється зазвичай в рамках до одного року (як правило, в рамках майбутньо-
го кварталу або місяця), що відображає витрати і надходження фінансових коштів у 
процесі здійснення конкретних видів господарської діяльності.

Бюджети, що застосовуються в процесі оперативного фінансового планування, 
класифікуються за низкою ознак:
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1. За сферою діяльності підприємства виділяються бюджети:
  бюджет операційної діяльності деталізує в рамках відповідного часового 
періоду зміст показників, що відображаються у поточному плані доходів і ви-
трат операційної діяльності;

  бюджет інвестиційної діяльності спрямований на відповідну деталізацію 
показників поточного плану доходів і витрат за цим видом діяльності;

  бюджет фінансової діяльності покликаний відповідним чином деталізувати по-
казники поточного плану надходження та витрачання грошових коштів.

2. За видами витрат планові бюджети поділяються на:
  поточний бюджет конкретизує план доходів і витрат підприємства, доводить-
ся до центрів доходів, витрат і прибутку. Він складається з двох розділів: 1) 
поточні витрати (витрати виробництва); 2) доходи від поточної (операційної) 
господарської діяльності (реалізація продукції);

  капітальний бюджет являє собою форму доведення до конкретних виконавців 
результатів поточного плану капітальних вкладень, що розробляється на ета-
пі здійснення нового будівництва, реконструкції та модернізації основних за-
собів, придбання нових видів обладнання і нематеріальних активів тощо. Він 
складається з двох розділів: 1) капітальні витрати (витрати на придбання нео-
боротних активів); 2) джерела надходження коштів (інвестиційних ресурсів).

3. За широтою номенклатури витрат розділяють на:
  - функціональний бюджет розробляється за однією (або двом) статтями витрат;
  - комплексний бюджет розробляється за широкою номенклатурою витрат.

4. За методами розробки розрізняють:
  стабільний бюджет не змінюється від зміни обсягів діяльності підприємства;
  гнучкий бюджет передбачає встановлення планових поточних або капітальних 
витрат не в у фіксованих сумах, а у вигляді нормативу витрат, «прив’язаних» 
до відповідних показників обсягу діяльності.

Особливою формою бюджету виступає платіжний календар, що розробляється 
за окремими видами руху грошових коштів і по підприємству в цілому.

Платіжний календар складається зазвичай на майбутній місяць (із розбивкою по 
днях, тижнях і декадах). Він складається з наступних двох розділів: а) графік витра-
чання грошових коштів (або графік майбутніх платежів), б) графік надходження гро-
шових коштів.

Використання розглянутих систем і методів фінансового планування дозволяє під-
вищити ефективність фінансової діяльності підприємства, забезпечити її цілеспрямо-
ваність.

2.5. Система внутрішнього фінансового контролю та 
контролінгу

В складі механізму фінансового менеджменту важлива роль належить системам і 
методам внутрішнього фінансового контролю.

Внутрішній фінансовий контроль являє собою організований самим підприєм-
ством процес перевірки виконання і забезпечення реалізації управлінських рішень в 
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сфері управління фінансами підприємства з метою досягнення стратегічних цілей і 
запобігання кризових ситуацій, які можуть призвести до банкрутства [1, с. 132].

Метою фінансового контролю є сприяння формуванню науково обґрунтованої фі-
нансової політики підприємства, ефективного механізму господарювання.

Завданнями фінансового контролю на рівні підприємства є:
  забезпечення дотримання підприємствами чинного законодавства у сфері
фінансів;

  забезпечення своєчасності і повноти виконання суб’єктами господарювання 
фінансових зобов’язань перед бюджетом;

  виявлення внутрішньовиробничих резервів зростання фінансових ресурсів;
  сприяння раціональному витрачанню всіх видів ресурсів, правильному веден-
ню бухгалтерського обліку, складанню звітності тощо.

Фінансовий контроль на рівні підприємств має дві форми:
  контроль за зміною фінансових показників, станом платежів і розрахунків;
  контроль за реалізацією стратегії фінансування.

Контрольна функція виявляється в тому, що фінансова служба підприємства 
встановлює ступінь відповідності одержуваних доходів, структури грошових фон-
дів накресленим планам щодо розширення обсягів виробництва і продажів; коригує 
невідповідність між доходами і витратами у використанні не тільки коштів, але й 
матеріальних ресурсів.

Об’єктом контролю на даному рівні є фінансово-господарська діяльність підпри-
ємств. Предмет контролю – фінансові показники (прибуток, доходи, собівартість, від-
рахування, податки тощо). Фінансовий контроль здійснюється економічними служ-
бами підприємства, фахівцями з відповідного напрямку. Для визначених вище цілей 
залучаються також незалежні аудиторські організації.

Фінансовий контроль проводиться за такими основними напрямками:
  контроль за надходженням виручки від реалізації продукції (робіт, послуг);
  контроль за рівнем самофінансування, прибутковості і рентабельності;
  контроль за правильним і своєчасним перерахуванням коштів у грошові фонди 
з усіх встановлених джерел фінансування;

  контроль за дотриманням заданої структури грошових фондів з урахуванням 
потреб виробничого і соціального розвитку;

  контроль за цілеспрямованим і ефективним використанням фінансових ресур-
сів.

Форми контролю розрізняються за регламентом і часом проведення.
Обов’язковий контроль фінансової діяльності підприємства здійснюється на осно-

ві законодавства. 
Ініціативний (внутрішній) контроль є невід’ємною частиною управління фінан-

сами для досягнення тактичних і стратегічних цілей і не випливає з фінансового за-
конодавства.
Попередній фінансовий контроль проводиться на стадії складання, розгляду і за-

твердження фінансових планів підприємства. Він передує здійсненню фінансових 
операцій і має важливе значення для профілактики фінансових порушень. На рівні 



Система забезпечення фінансового менеджменту 49

підприємства – це процес розробки фінансових планів, кошторисів, кредитних і ка-
сових заявок, фінансових розділів бізнес-планів, складання прогнозних балансів, до-
говорів про спільну діяльність тощо.
Поточний фінансовий контроль здійснюється в процесі виконання фінансових 

планів, у ході проведення господарських операцій. Він запобігає можливим зловжи-
ванням при одержанні і витрачанні коштів, сприяє дотриманню фінансової дисциплі-
ни і своєчасності здійснення фінансових операцій.
Подальший фінансовий контроль організується у формі перевірок і ревізій пра-

вильності і доцільності проведених фінансових операцій. Він призначений для оцінки 
результатів фінансової діяльності суб’єктів господарювання ефективності реалізації 
запропонованої фінансової стратегії, порівняння фінансових витрат з прогнозовани-
ми тощо.

Залежно від суб’єктів, що здійснюють фінансовий контроль, виділяють такі види 
контролю:

1. Загальнодержавний (позавідомчий) контроль здійснюють органи державної вла-
ди і управління. 

2. Податкові інспекції здійснюють перевірку податкової документації, бухгалтер-
ської звітності, декларацій та інших документів, пов’язаних із обрахуванням і спла-
тою податків та інших обов’язкових платежів до бюджету, що ставляться в обов’язок 
підприємствам.

3. Відомчий фінансовий контроль здійснюють міністерства, відомства, об’єднання 
стосовно підвідомчих їм підприємств. 

4. Внутрішньогосподарський фінансовий контроль здійснюється спеціальними 
службами безпосередньо на підприємстві. 

5. Незалежний фінансовий контроль здійснюють аудиторські фірми. Він прово-
диться на платній основі [3, с. 66-70].

У країнах з розвиненою ринковою економікою широкого поширення набула нова 
прогресивна комплексна система внутрішнього контролю, що застосовується в вели-
ких компаніях з розгалуженою мережею або в холдингових компаніях, яка називаєть-
ся «контролінг».

Фінансовий контролінг являє собою контролюючу систему, яка забезпечує кон-
центрацію контрольних дій за основними напрямками фінансової діяльності підпри-
ємства, своєчасне виявлення відхилень фактичних показників від прогнозних (плано-
вих) та чинників, що зумовили ці відхилення, і прийняття управлінських рішень щодо 
нормалізації процесу управління фінансами підприємства.

Побудова системи фінансового контролінгу базується на наступних основних 
принципах [1, с. 135-145]:

1) спрямованість системи фінансового контролінгу на досягнення фінансової стра-
тегії підприємства;

2) багатофункціональність фінансового контролінгу;
3) орієнтованість фінансового контролінгу на кількісні показники;
4) відповідність методів фінансового контролінгу специфіці методів фінансового 

аналізу і фінансового планування;
5) своєчасність, простота і гнучкість побудови системи фінансового контролінгу;
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6) економічна ефективність впровадження фінансового контролінгу на підприєм-
стві.

З врахуванням перелічених принципів фінансовий контролінг на підприємстві бу-
дується за наступними етапами:

1. Визначення об’єкта контролінгу. Об’єктом фінансового контролінгу є управлін-
ські рішення по основним аспектам фінансової діяльності підприємств.

2. Визначення видів і сфери контролінгу. У відповідності з концепцією побудови 
системи контролінгу, він поділяється на наступні основні види: стратегічний контр-
олінг; поточний контролінг; оперативний контролінг. 

3. Формування системи пріоритетів показників, що контролюються. Вся система 
показників ранжується за значимістю. В процесі такого ранжування спочатку в систе-
му пріоритетів першого рівня відбираються найбільш важливі показники даного виду 
контролінгу, потім формується система пріоритетів другого рівня, показники якого 
знаходяться у факторному зв’язку з показниками першого рівня; аналогічним чином 
формується система пріоритетів третього і наступних рівнів.

4. Розробка системи кількісних стандартів контролю. Після визначення і ранжу-
вання переліку фінансових показників, які контролюються, виникає необхідність 
встановлення кількісних стандартів по кожному з них. Такі стандарти можуть вста-
новлюватись як в абсолютних, так і у відносних показниках. Крім того, такі кількісні 
стандарти можуть носити стабільний або рухомий характер. Стандартами виступа-
ють цільові стратегічні нормативи, показники поточних планів і бюджетів, система 
державних або розроблених підприємством норм і нормативів тощо.

5. Побудова системи моніторингу показників, які включаються у фінансовий 
контролінг. Система фінансового моніторингу представляє собою розроблений на 
підприємстві механізм постійного спостереження за показниками фінансової діяль-
ності, визначення розмірів відхилень фактичних результатів від передбачених та ви-
явлення причин цих відхилень.

Побудова системи моніторингу контрольованих фінансових показників охоплює 
наступні основні етапи:

а) побудова системи інформативних звітних показників по кожному виду фінансо-
вого контролінгу базується на даних фінансового і управлінського обліку. Ця система 
являє собою так звану «первинну інформаційну базу спостереження», необхідну для 
наступного розрахунку агрегованих по підприємству окремих аналітичних абсолют-
них і відносних фінансових показників, які характеризують результати фінансової ді-
яльності підприємства;

б) розробка системи узагальнюючих (аналітичних) показників, які відображають 
фактичні результати досягнення передбачених кількісних стандартів контролю, здій-
снюється в чіткій відповідності з системою фінансових показників. При цьому за-
безпечується повна співставність кількісного виразу встановлених стандартів і конт-
рольованих аналітичних показників;

в) визначення структури і показників форм контрольних звітів (рапортів) вико-
навців, що призначене сформувати систему носіїв контрольної інформації. Для за-
безпечення ефективності контролінгу така форма звіту має бути стандартизована і 
вміщувати наступну інформацію: фактично досягнуте значення контрольованого по-
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казника (у відповідності з передбаченим); величину відхилення фактично досягнуто-
го значення контрольованого показника від передбаченого; факторний розклад вели-
чини відхилення; пояснення причин негативних відхилень за показником в цілому і 
окремим його складовим;

г) визначення контрольних періодів по кожному виду фінансового контролінгу і 
кожній групі контрольованих показників. Конкретизація контрольного періоду за ви-
дами контролінгу і групами показників визначається «терміновістю реагування», що 
необхідне для ефективного управління фінансовою діяльністю підприємства. З вра-
хуванням цього принципу виділяють: тижневий (декадний) контрольний звіт; місяч-
ний контрольний звіт; квартальний контрольний звіт;

д) встановлення розмірів відхилень фактичних результатів контрольованих по-
казників від встановлених стандартів здійснюється як в абсолютних, так і у віднос-
них показниках. При цьому за відносними показниками всі відхилення поділяються 
на три групи: позитивне відхилення; негативне «допустиме» відхилення; негативне 
«критичне» відхилення;

е) виявлення основних причин відхилень фактичних результатів контрольованих 
показників від встановлених стандартів проводиться по підприємству в цілому і за 
окремими «центрами відповідальності». В процесі такого аналізу виділяються і роз-
глядаються ті показники фінансового контролінгу, за якими спостерігаються «кри-
тичні» відхилення від цільових нормативів, завдань поточних планів і бюджетів. По 
кожному критичному відхиленню мають бути виявлені причини, які їх викликали.

6. Формування системи алгоритмів дій із усунення відхилень є заключним етапом 
побудови фінансового контролінгу на підприємстві. Принципова система дій мене-
джерів підприємства в цьому випадку полягає в трьох алгоритмах:

а) «не вживати ніяких заходів». Ця форма реагування передбачається в тих випад-
ках, коли величина негативних відхилень значно нижче передбаченого «критичного» 
критерію;

б) «усунути відхилення». Така система дій передбачає процедуру пошуку і реалі-
зації резервів по забезпеченню виконання цільових, планових або нормативних по-
казників;

в) «змінити систему планових або нормативних показників». Така система дій про-
водиться в тих випадках, коли можливості нормалізації окремих аспектів фінансової 
діяльності обмежені або взагалі відсутні. 

Впровадження на підприємстві системи фінансового контролінгу дозволить суттє-
во підвищити ефективність всього процесу управління його фінансовою діяльністю.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
1. У чому полягає організаційне забезпечення фінансового менеджменту?
2. Назвіть центри відповідальності підприємства та наведіть їх характеристику.
3. Яким чином класифікується інформаційне забезпечення фінансового менедж-

менту?
4. Назвіть показники, що формуються за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел 

інформації.
5. Яким чином класифікується фінансовий аналіз?
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6. Охарактеризуйте основні системи фінансового аналізу.
7. На яких системах базується фінансове планування на підприємстві?
8. Які методи використовуються під час прогнозування основних показників дов-

гострокового фінансового плану підприємства?
9. Назвіть основні форми фінансового контролю на підприємстві.
10. Охарактеризуйте основні етапи побудови фінансового контролінгу на підпри-

ємстві.

ТЕСТИ

1. Системою забезпечення фінансового менеджменту є:
а) інформаційна;
б) теоретико-методологічна;
в) основна;
г) додаткова.

2. До факторів вибору організаційної структури фінансового менеджменту 
відносять:
а) розмір підприємства;
б) тип організаційної системи управління підприємством;
в) обидві відповіді правильні;
г) жодної правильної відповіді.

3. Ієрархічна будова центрів управління підприємством передбачає:
а) їх розподіл за видами діяльності;
б) виділення різних рівнів управління;
в) їх розподіл за функціями управління;
г) розподіл усіх структурних одиниць на відокремлені центри відповідальнос-
ті.

4. Знайдіть правильне доповнення відповіді: «Центр відповідальності – це 
структурний підрозділ підприємства...»:
а) який здійснює виробництво продукції, що забезпечує переважну частку до-
ходу від реалізації;

б) керівник якого самостійно приймає управлінські рішення в межах своєї 
компетенції;

в) керівник якого виконує рішення дирекції підприємства і доводить їх до без-
посередніх виконавців;

г) який повністю контролює окремі аспекти фінансової діяльності підприєм-
ства.

5. До складу зовнішніх користувачів фінансової інформації про підприємство 
належать:
а) фінансові менеджери всіх рівнів;
б) потенційні інвестори;
в) персонал підприємства;
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г) власники підприємства (акціонери).

6. Вкажіть джерела інформації, які використовуються переважно вну-
трішніми користувачами фінансової інформації підприємства:
а) обов’язкова фінансова звітність;
б) статистична звітність;
в) управлінська звітність;
г) податкова звітність.

7. До складу показників галузевого розвитку відносяться:
а) індекс цін на продукцію галузі;
б) обсяг грошової емісії;
в) індекс інфляції;
г) вартість активів підприємства.

8. До показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, 
що формуються із внутрішніх джерел відносяться:
а) показники галузевого розвитку;
б) нормативно-планові показники;
в) нормативно-регулюючі показники;
г) показники макроекономічного розвитку.

9. Фінансовий аналіз, що проводиться фінансовими менеджерами підприєм-
ства і його власниками:
а) внутрішній;
б) зовнішній;
в) попередній;
г) поточний.

10. За періодами проведення фінансового аналізу виділяють:
а) структурний;
б) динамічний;
в) оперативний;
г) усі відповіді правильні.

11. Фінансовий аналіз, що обмежується вивченням окремих сторін фінансо-
вої діяльності підприємства:
а) експрес-аналіз;
б) фундаментальний;
в) повний;
г) тематичний.

12. Найбільш поглиблену оцінку умов формування окремих агрегованих фі-
нансових показників дозволяє отримати:
а) горизонтальний фінансовий аналіз;
б) інтегральний фінансовий аналіз;
в) порівняльний фінансовий аналіз;
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г) вертикальний фінансовий аналіз.

13. Основними видами поточних фінансових планів є:
а) план доходів і витрат з операційної діяльності;
б) план капітальних інвестицій;
в) план формування капіталу підприємства;
г) жодної правильної відповіді.

14. Поточне планування фінансової діяльності підприємства здійснюється 
на:
а) 1 місяць;
б) 3 місяці;
в) 1 рік;
г) 3 роки.

15. Бюджетування є основним методичним підходом до:
а) оперативного планування фінансової діяльності;
б) поточного планування фінансової діяльності;
в) перспективного фінансового планування;
г) жодної правильної відповіді.

16. За видами витрат планові бюджети поділяються на:
а) поточний та функціональний бюджет;
б) поточний та стабільний бюджет;
в) поточний та капітальний бюджет;
г) поточний та комплексний бюджет.

17. Формою фінансового контролю, що здійснюється на основі законодав-
ства, є:
а) обов’язковий;
б) ініціативний;
в) попередній;
г) поточний.

18. Не відноситься до видів фінансового контролю:
а) загальнодержавний;
б) незалежний;
в) міжнародний;
г) відомчий.

19. Принципами фінансового контролінгу є:
а) своєчасність;
б) багатофункціональність;
в) економічна ефективність;
г) усі відповіді правильні.

20. Розроблений на підприємстві механізм постійного спостереження за 
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показниками фінансової діяльності, визначення розмірів відхилень фак-
тичних результатів від передбачених та виявлення причин цих відхилень 
– це:
а) система фінансового контролінгу;
б) система фінансового моніторингу;
в) система інформаційного забезпечення;
г) система організаційного забезпечення.

ГЛОСАРІЙ
Бюджет – це оперативний фінансовий план короткострокового періоду, що роз-

робляється зазвичай в рамках до одного року (як правило, в рамках майбутнього квар-
талу або місяця), що відображає витрати і надходження фінансових коштів у процесі 
здійснення конкретних видів господарської діяльності.

Внутрішній фінансовий контроль – це організований самим підприємством 
процес перевірки виконання і забезпечення реалізації управлінських рішень в сфері 
управління фінансами підприємства з метою досягнення стратегічних цілей і запо-
бігання кризових ситуацій, які можуть призвести до банкрутства.

Система фінансового моніторингу – це розроблений на підприємстві механізм 
постійного спостереження за показниками фінансової діяльності, визначення розмі-
рів відхилень фактичних результатів від передбачених та виявлення причин цих від-
хилень.

Фінансова інформація – це набір даних (в систематизованій певним чином формі) 
про стан: господарських ресурсів, зобов’язань і фінансових джерел фірми; рівня при-
бутку і витрат, що дозволяють судити про очікувані доходи і пов’язані з ними ризики; 
оборотів фірми і якості її активів; обсягу і якості потоків грошових коштів.

Фінансова служба підприємства – це структурні підрозділи та посадові особи, 
що організовують і забезпечують фінансову роботу на підприємстві.

Фінансова стратегія підприємства – це система довгострокових цілей фінансо-
вої діяльності підприємства, обумовлених його фінансовою ідеологією, і найбільш 
ефективних шляхів їх досягнення.

Фінансове планування – це процес розробки системи фінансових планів і пла-
нових (нормативних) показників по забезпеченню розвитку підприємства необхідни-
ми фінансовими ресурсами і підвищенню ефективності його фінансової діяльності в 
майбутньому періоді.

Фінансовий аналіз – це метод оцінки ретроспективного (минулого) і перспектив-
ного (майбутнього) фінансового стану господарюючого суб’єкта на основі вивчення 
залежності і динаміки показників фінансової інформації. 

Фінансовий контролінг – це контролююча система, яка забезпечує концентра-
цію контрольних дій за основними напрямками фінансової діяльності підприємства, 
своєчасне виявлення відхилень фактичних показників від прогнозних (планових) та 
чинників, що зумовили ці відхилення, і прийняття управлінських рішень щодо норма-
лізації процесу управління фінансами підприємства.

Центр відповідальності – це структурний підрозділ підприємства, який повністю 
контролює ті чи інші напрямки фінансової діяльності, а його керівник самостійно 
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приймає управлінські рішення і в рамках цих напрямків несе повну відповідальність 
за досягнення планових (або нормативних) показників, що характеризують стан фі-
нансової діяльності цього підрозділу.
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ТЕМА 3

УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ
ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

3.1. Грошові потоки як об’єкт управління. Сутність і класифікація грошових по-
токів.

3.2. Основні цілі, принципи, методи та інструменти управління грошовими по-
токами.

3.3. Оптимізація грошових потоків підприємства.
3.4. Планування грошових потоків.

3.1. Грошові потоки як об’єкт управління.
Сутність і класифікація грошових потоків

Управління грошовими потоками — одна з найголовніших функцій фінансового 
менеджменту підприємства. Для ефективного управління фінансами менеджери 
повинні розуміти функціональні особливості бізнесу компанії. Непрофесійне 
управління грошовими потоками може призвести до появи непередбачених збитків, 
або до втрати альтернативних можливостей. [2]

Грошовий потік підприємства являє собою сукупність розподілених у часі 
надходжень і виплат коштів, генерованих його господарською діяльністю.

Значення і роль ефективного управління грошовими потоками на підприємстві 
визначається наступними чинниками:

1. Грошові потоки обслуговують здійснення господарської діяльності підприєм-
ства практично у всіх її аспектах. Образно грошовий потік можна представити як 
систему «фінансового кровообігу» господарського організму підприємства. 

2. Ефективне управління грошовими потоками забезпечує фінансова рівновага 
підприємства в процесі його стратегічного розвитку. Темпи цього розвитку значною 
мірою визначаються тим, наскільки різні види потоків коштів синхронізовані між 
собою по обсягах і в часі. Високий рівень такої синхронізації забезпечує істотне 
прискорення реалізації стратегічних цілей розвитку підприємства.

3. Раціональне формування грошових потоків сприяє підвищенню ритмічності 
здійснення операційного процесу підприємства. Будь-який збій у здійсненні плате-
жів негативно позначається на формуванні виробничих запасів сировини і матеріалів, 
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рівні продуктивності праці, реалізації готової продукції і т.п. У той же час ефективно 
організовані грошові потоки підприємства, підвищуючи ритмічність здійснення опе-
раційного процесу, забезпечують ріст обсягу виробництва і реалізації його продукції.

4. Ефективне управління грошовими потоками дозволяє скоротити потреби 
підприємства в позиковому капіталі. Активно управляючи грошовими потоками, 
можна забезпечити більш раціональне й ощадливе використання власних фінансових 
ресурсів, сформованих із внутрішніх джерел, знизити залежність темпів розвитку 
підприємства від залучення кредитів. Особливу актуальність цей аспект управління 
грошовими потоками набуває для підприємств, що знаходяться на ранніх стадіях свого 
життєвого циклу, доступ яких до зовнішніх джерел фінансування досить обмежений.

5. Управління грошовими потоками є важливим фінансовим важелем забезпечення 
прискорення обороту капіталу підприємства. Цьому сприяє скорочення тривалості 
виробничого і фінансового циклів, що досягається в процесі результативного управ-
ління грошовими потоками, а також зниження потреби в капіталі, що обслуговує 
господарську діяльність підприємства. Прискорюючи за рахунок ефективного управ-
ління грошовими потоками оборот капіталу, підприємство забезпечує ріст суми гене-
рованого у часі прибутку.

6. Ефективне управління грошовими потоками забезпечує зниження ризику не-
платоспроможності підприємства. Навіть у підприємств, що успішно здійснюють 
господарську діяльність і генерують достатню суму прибутку, неплатоспроможність 
може виникати як наслідок незбалансованості різних видів грошових потоків у часі. 
Синхронізація надходження і виплат коштів, що досягається в процесі управління 
грошовими потоками підприємства, дозволяє усунути цей фактор виникнення його 
неплатоспроможності.

7. Активні форми управління грошовими потоками дозволяють підприємству 
отримувати додатковий прибуток, генерований безпосередньо його грошовими ак-
тивами. Мова йде в першу чергу про ефективне використання тимчасово вільних за-
лишків коштів у складі оборотних активів, а також накопичуваних інвестиційних ре-
сурсів у здійсненні фінансових інвестицій. Високий рівень синхронізації надходжень 
і виплат коштів по обсягу і в часі дозволяє знижувати реальну потребу підприємства 
в поточному і страховому залишках грошових активів, що обслуговують операційний 
процес, а також резерв інвестиційних ресурсів, сформований у процесі здійснення 
реального інвестування. 

Таким чином, ефективне управління грошовими потоками підприємства сприяє 
формуванню додаткових інвестиційних ресурсів для здійснення фінансових 
інвестицій, що є джерелом прибутку [1].

Поняття «грошовий потік підприємства» є агрегованим і включає у свій склад 
значну кількість видів цих потоків, що обслуговують господарську діяльність. З 
метою забезпечення ефективного цілеспрямованого управління грошовими потоками 
вони вимагають визначеної класифікації, яка може бути здійснена за наступними 
основними ознаками (табл.3.1.).
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Таблиця 3.1.

Класифікація грошових потоків підприємства
№ Класифікаційна ознака Види грошових потоків відповідно до

класифікаційної ознаки
1 2 3
1 Масштаби обслуговування 

господарського процесу
Грошовий потік по підприємству в цілому

Грошовий потік по окремих структурних підрозділах
Грошовий потік по окремих господарських операціях.

2 Види господарської діяльності Грошовий потік від операційної діяльності
Грошовий потік від інвестиційної діяльності
Грошовий потік від фінансової діяльності

3 Напрям руху коштів Позитивний(вхідний) грошовий потік
Негативний(вихідний) грошовий потік

4 Метод обчислення обсягу Валовий грошовий потік
Чистий грошовий потік
Вільний грошовий потік

5 Рівень достатності обсягу Надлишковий грошовий потік
Дефіцитний грошовий потік

6 Метод оцінки в часі Теперішній грошовий потік
Майбутній грошовий потік

7 Безперервність формування Регулярний грошовий потік
Дискретний грошовий потік

1. За масштабами обслуговування господарського процесу виділяються наступні 
види грошових потоків:

  грошовий потік по підприємству в цілому. Це найбільш агрегований вид гро-
шового потоку, що акумулює усі види грошових потоків, що обслуговують гос-
подарський процес підприємства в цілому; 

  грошовий потік по окремих структурних підрозділах (центрах 
відповідальності) підприємства. Така диференціація грошового потоку 
підприємства визначає його як самостійний об’єкт управління в системі 
організаційно-господарської побудови підприємства;

  грошовий потік по окремих господарських операціях. У системі гос-
подарського процесу підприємства такий вид грошового потоку варто 
розглядати як первинний об’єкт самостійного управління. 

2. За видами господарської діяльності відповідно до міжнародних стандартів об-
ліку виділяють наступні види грошових потоків:

  грошовий потік операційної діяльності характеризується грошовими ви-
платами постачальникам сировини і матеріалів; стороннім виконавцям 
окремих видів послуг, що забезпечують операційну діяльність; заробітної 
плати персоналу, зайнятому в операційному процесі, а також здійснюючому 
управління цим процесом; податкових платежів підприємства в бюджети всіх 
рівнів і в позабюджетні фонди; іншими виплатами, пов’язаними зі здійсненням 
операційного процесу. Одночасно цей вид грошового потоку відображає 
надходження коштів від покупців продукції; від податкових органів у порядку 
здійснення перерахунку зайво сплачених сум і деякі інші платежі, передбачені 
міжнародними стандартами обліку;



60 Фінансовий менеджмент

  грошовий потік інвестиційної діяльності характеризує платежі і надхо-
дження коштів, пов'язані зі здійсненням реального і фінансового інвестування, 
продажем основних засобів, що вибувають, і нематеріальних активів, ротаці-
єю довгострокових фінансових інструментів інвестиційного портфеля й інші 
аналогічні потоки коштів, що обслуговують інвестиційну діяльність підпри-
ємства;

  грошовий потік фінансової діяльності характеризує надходження і виплати 
коштів, пов'язані з залученням додаткового акціонерного чи пайового капіталу, 
одержанням довгострокових і короткострокових кредитів і позик, сплатою в 
грошовій формі дивідендів і відсотків по вкладах власників і деякі інші грошо-
ві потоки, пов'язані зі здійсненням зовнішнього фінансування господарської 
діяльності підприємства.

3. За напрямом руху коштів виділяють два основних види грошових потоків:
  позитивний (вхідний) грошовий потік, що характеризує сукупність надхо-
джень коштів на підприємство від усіх видів господарських операцій;

  негативний (вихідний) грошовий потік, що характеризує сукупність виплат 
коштів підприємством у процесі здійснення усіх видів його господарських опе-
рацій.

Характеризуючи ці види грошових потоків, варто звернути увагу на високий сту-
пінь їх взаємозв’язку. Недостатність обсягів у часі одного з цих потоків обумовлює 
наступне скорочення обсягів іншого виду цих потоків. Тому в системі управління 
грошовими потоками підприємства обидва ці види грошових потоків являють собою 
єдиний (комплексний) об’єкт фінансового менеджменту.

4. За методом обчислення обсягу виділяють наступні види грошових потоків під-
приємства:

  валовий грошовий потік характеризує всю сукупність надходжень або витрат 
коштів у розглянутому періоді часу в розрізі окремих його інтервалів;

  чистий грошовий потік характеризує різницю між позитивним і негативним 
грошовими потоками (між надходженням і витратою коштів) у розглянутому 
періоді часу в розрізі окремих його інтервалів. Чистий грошовий потік є най-
важливішим результатом фінансової діяльності підприємства, багато в чому 
визначає фінансову рівновагу і темпи зростання його ринкової вартості. Розра-
хунок чистого грошового потоку по підприємству в цілому, окремих структур-
них його підрозділах (центрах відповідальності), різних видах господарської 
діяльності або окремих господарських операціях здійснюється за наступною 
формулою:

ЧГП = ПГП -НГП ,                                                    (3.1)
де ЧГП – сума чистого грошового потоку в розглянутому періоді часу;
ПГП – сума позитивного грошового потоку (надходжень коштів) у розглянутому 
періоді часу;
НГП – сума негативного грошового потоку (витрати коштів) у розглянутому 
періоді часу.
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Як видно з цієї формули, у залежності від співвідношення обсягів позитивного і 
негативного потоків сума чистого грошового потоку може характеризуватися як по-
зитивною, так і негативною величинами, що визначають кінцевий результат відповід-
ної господарської діяльності підприємства і, що впливають у кінцевому підсумку на 
формування і динаміку розміру залишку його грошових активів.

  вільний грошовий потік або грошовий потік до фінансування. Він являє со-
бою суму чистих грошових потоків від операційної і інвестиційної діяльності і 
характеризує рівень фінансової залежності підприємства від зовнішніх джерел 
фінансування. Вільний грошовий потік розраховується за формулою:

ВГП = ЧГПО + ЧГПі,                                                  (3.2)
де ЧГПО – чистий грошовий потік від операційної діяльності;
ЧГПі, – чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності.

5. За рівнем достатності обсягу виділяють наступні види грошових потоків під-
приємства:

  надлишковий грошовий потік характеризує такий грошовий потік, при яко-
му надходження коштів істотно перевищують реальну потребу підприємства в 
цілеспрямованій їхній витраті. Свідченням надлишкового грошового потоку є 
висока позитивна величина чистого грошового потоку, не використовуваного в 
процесі здійснення господарської діяльності підприємства;

  дефіцитний грошовий потік характеризує такий грошовий потік, при якому 
надходження коштів істотно нижче реальних потреб підприємства в цілеспря-
мованій їх витраті. Навіть при позитивному значенні суми чистого грошового 
потоку він може характеризуватися як дефіцитний, якщо ця сума не забезпечує 
планову потребу у витраті коштів по всіх передбачених напрямках господар-
ської діяльності підприємства. Негативне ж значення суми чистого грошового 
потоку автоматично робить цей потік дефіцитним.

6. За методом оцінки в часі виділяють наступні види грошового потоку:
  теперішній грошовий потік характеризує грошовий потік підприємства як 
єдину порівнювану його величину, приведену по вартості на теперішній мо-
мент часу;

  майбутній грошовий потік характеризує грошовий потік підприємства як 
єдину порівнювану його величину, приведену по вартості на конкретний май-
бутній момент часу. Поняття майбутній грошовий потік може використовува-
тися і як номінальна ідентифікована його величина в майбутньому моменті 
часу (чи в розрізі інтервалів майбутнього періоду), що служить базою дискон-
тування з метою приведення до теперішньої вартості.

Розглянуті види грошового потоку підприємства відображають зміст концепції 
оцінки вартості грошей у часі стосовно господарських операцій підприємства.

7. За безперервністю формування в розглянутому періоді розрізняють наступні 
види грошових потоків підприємства:

  регулярний грошовий потік характеризує потік надходження або витрат ко-
штів по окремих господарських операціях (грошових потоках одного виду), 
що у розглянутому періоді часу здійснюється постійно по окремих інтервалах 
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цього періоду. Характер регулярного носять більшість видів грошових потоків, 
генерованих операційною діяльністю підприємства: потоки, пов'язані з обслу-
говуванням фінансового кредиту у всіх його формах; грошові потоки, що за-
безпечують реалізацію довгострокових реальних інвестиційних проектів і т.п.;

  дискретний, грошовий потік характеризує надходження або витрати коштів, 
пов'язані зі здійсненням одиничних господарських операцій підприємства в 
розглянутому періоді часу. Характер дискретного грошового потоку носить 
одноразова витрата коштів, пов'язана з придбанням підприємством цілісного 
майнового комплексу; купівлею ліцензії франчайзингу; надходженням фінан-
сових коштів у порядку безоплатної допомоги і т.п.

Розглядаючи ці види грошових потоків підприємства, варто звернути увагу на 
те, що вони розрізняються лише в рамках конкретного тимчасового інтервалу. При 
визначеному мінімальному тимчасовому інтервалі всі грошові потоки підприємства 
можуть розглядатися як дискретні. І навпаки – у рамках життєвого циклу підприємства 
переважна частина його грошових потоків носить регулярний характер.

Розглянута класифікація дозволяє більш цілеспрямовано здійснювати облік, аналіз 
і планування грошових потоків різних видів на підприємстві [1].

3.2. Основні цілі, принципи, методи та інструменти 
управління грошовими потоками

Управління грошовими потоками передбачає цілеспрямований вплив на процеси 
акумуляції грошових коштів, їх витрачання та перерозподіл з метою збалансування 
фінансово-господарської діяльності підприємства.

Особливості організації і практики управління грошовими потоками 
відображають принципи управління, що являють собою основні правила діяльності 
органів фінансового управління. Принципи складаються відповідно до загальної 
корпоративної стратегії компанії, враховуючи особливості соціально-економічних 
реалій [3].

Основні принципи управління грошовими потоками та їх зміст відображено в 
табл.3.2.

Таблиця 3.2.

Основні принципи управління грошовими потоками на підприємстві
№ Принцип управління

грошовими потоками
Характеристика принципу управління

1 2 3
1 Достовірність відображення 

інформації
Управління грошовими потоками підприємства 
має бути забезпечене необхідною, достовірною, 

об’єктивною, неупередженою інформаційною базою
2 Комплексність управління Управління грошовими потоками всіх типів від усіх 

видів діяльності
3 Безперервність Постійна оцінка і моніторинг стану і руху грошових 

коштів, оцінка поточної і довгострокової потреби у 
грошових коштах
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4 Забезпечення збалансованості Оптимізація грошових потоків підприємства в процесі 
управління ними, синхронізація позитивного і

негативного грошового потоку
5 Забезпечення ліквідності Забезпечення своєчасності розрахунків, підтримка 

рівномірності вхідних і вихідних потоків, підтримка 
поточної платоспроможності, скорочення потреби у 

грошових коштах, 
6 Ефективність Мінімізація тимчасово вільних залишків грошових 

коштів, ліквідація «касових розривів», оптимізація 
фінансового циклу 

Основною метою управління грошовими потоками є забезпечення постійної фі-
нансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку шляхом збалансування об-
сягів надходжень і витрат коштів і їх синхронізації в часі . 

Реалізація вказаної мети може бути здійснена шляхом вирішення наступних за-
вдань.

Обґрунтування джерел, обсягів і періодичності формування позитивних грошових 
потоків. Ця задача вирішується шляхом визначення системи джерел формування 
вхідних грошових потоків, їх періодичності, стабільності, достатності для забезпечення 
потреб у грошових ресурсах. У процесі реалізації цієї задачі мінімізуються можливі 
негативні відхилення від запланованих обсягів формування позитивних грошових 
потоків, наприклад, зростання дебіторської заборгованості.

Обґрунтування напрямів, обсягів, періодичності та пріоритетності витрачання 
коштів. Реалізація цієї задачі передбачає визначення напрямів витрачання коштів 
за пріоритетністю, враховуючи строки, обсяги і можливості виконання зобов’язань 
з метою скорочення або повного погашення заборгованості перед кредиторами для 
формування певного іміджу у діловому середовищі. У процесі вирішення цієї задачі 
головним є фінансування всіх запланованих заходів для здійснення відтворювальних 
процесів на підприємстві.

Забезпечення постійної платоспроможності підприємства. Ця задача реалізується 
шляхом збалансування, синхронізації додатних і від’ємних грошових потоків, рит-
мічності та рівномірності їх формування, достатності для погашення невідкладних 
зобов’язань у поточному періоді.

Забезпечення фінансової стійкості підприємства. Для вирішення цієї задачі 
узгоджуються, насамперед, вхідні та вихідні грошові потоки від фінансової і 
операційної діяльностей, тобто обсяг залучених коштів (одержання кредитів) і об-
сяг майбутніх погашень, що здійснюються за результатами основної (операційної) 
діяльності, з метою формування раціональної структури власних і залучених коштів.

Підтримання належного рівня ділової активності підприємства. Підтвердженням 
достатнього рівня ділової активності підприємства є зростання обсягів надходжень 
грошових коштів від операційної діяльності. Тому для реалізації цієї задачі необхідно 
забезпечити ефективне управління доходами від реалізації продукції і операційними 
витратами, амортизаційною і ціновою політикою тощо

Забезпечення інтенсивності і достатності формування грошових потоків. У процесі 
реалізації цієї задачі забезпечується гідний рівень якості чистого грошового потоку. 

Продовження таблиці 3.2.
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Чим вищим є рівень якості чистого грошового потоку, тим скоріше продукція набуває 
грошову форму, тим менша тривалість операційного циклу, що є, зокрема, свідоцтвом 
раціональної структури джерел формування грошового потоку.

Максимізація чистого грошового потоку. Ця задача вирішується за допомогою 
реалізації комплексу заходів щодо підвищення виробничої потужності підприємства, 
застосування високопродуктивної техніки і новітніх технологій, формування 
справедливої цінової політики, зниження собівартості продукції тощо. Також 
максимізація чистого грошового потоку досягається за рахунок збільшення доходів 
від позареалізаційних операцій за всіма видами діяльності. [4]

Цілі і завдання управління грошовими потоками підприємства мають відповідати 
загальній стратегії його розвитку. Якщо фінансова стратегія підприємств не враховує 
питання управління грошовими потоками, це може викликати багатоваріантність 
прийняття рішень і призвести до неочікуваних збитків, виникнення незапланованої 
додаткової потреби в грошових коштах, несвоєчасного погашення зобов’язань тощо.

Стратегічні цілі управління грошовими потоками мають бути узгоджені з 
корпоративною стратегією підприємства і повинні включати: 

  пріоритетні напрямки та сфери діяльності для розподілу відповідних грошових 
потоків; 

  пріоритетні показники ефективності управління грошовими потоками;
  допустимий рівень страхових резервів;
  допустимий рівень ризикованості фінансових операцій.

Стратегічні цілі управління грошовими потоками мають бути деталізовані 
відповідними поточними та оперативними цілями [2].

Згідно із принципами і завданнями управління грошовими потоками формується 
система методів управління. До складу основних методів управління грошовими 
потоками відносять:

  облік та звітність;
  аналіз грошових потоків;
  планування та оптимізація;
  контроль за рухом грошових коштів.

Облік грошових потоків передбачає визначення, реєстрацію на різних носіях 
та класифікацію інформації про грошові надходження та витрати для отримання 
підсумкових даних, які відображають досягнутий результат. Результати обліку 
відображаються у звітності. Таким чином, облік як кінцева стадія в циклі управління 
є одночасно початковою стадією для наступного циклу. Облік і звітність складають 
інформаційну базу для аналізу грошових потоків за звітний період.

Аналіз грошових потоків — це сукупність методів формування і обробки даних 
про грошові потоки, які дають об’єктивні оцінки стану, тенденцій розвитку, виявлення 
резервів підвищення ефективності використання грошових коштів та шляхів їх 
реалізації. Детальніше про аналіз грошових потоків див. тему 10.

Планування грошових потоків — це процес визначення їх обсягів за видами 
діяльності, часовими інтервалами та напрямами використання з метою забезпечення 
максимальної синхронізації надходжень і витрат та платоспроможності підприємства.

У процесі планування досягається оптимізація грошових потоків, тобто 
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знаходження такого співвідношення між вхідними і вихідними грошовими потоками, 
між напрямами й умовами залучення та використанням грошових коштів, яке дає 
змогу досягти найкращих результатів діяльності (мінімізації витрат, максимізації 
прибутку).

Контроль за надходженням та використанням грошових коштів є системою 
спостереження і перевірки процесу надходження та використання грошових коштів 
з метою визначення відхилень від їх заданих параметрів. Як функція управління 
контроль об’єктивно необхідний. Він спрямовує процес управління за встановленими 
ідеальними моделями, коригуючи поведінку підконтрольного об’єкта.

Сутність і значення контролю за грошовими потоками полягає в тому, що суб’єкт 
управління здійснює перевірку виконання запланованих параметрів формування 
грошових фондів, напрямів їх використання, дотримання синхронності надходжень 
і витрат у встановлені періоди часу, блокує відхилення від заданої програми, а в разі 
виявлення порушень сигналізує про необхідність коригування системи управління. 
Таким чином, контроль є засобом отримання інформації про грошові потоки по 
каналу зворотного зв’язку, тобто за результатами свого управлінського впливу на 
об’єкт управління [5].

Методи управління грошовими потоками підприємства можна вважати 
послідовністю основних етапів управління ними.

1 етап. Забезпечення повного і достовірного обліку грошових потоків підприємства 
і формування необхідної звітності. Цей етап управління покликаний реалізувати 
принцип інформативної його вірогідності. У процесі здійснення цього етапу 
управління грошовими потоками забезпечується координація функцій і задач служб 
бухгалтерського обліку і фінансового менеджменту підприємства. Основною метою 
організації обліку і формування відповідної звітності, що характеризує грошові 
потоки підприємства різних видів, є забезпечення фінансових менеджерів необхідною 
інформацією для проведення всебічного їх аналізу, планування і контролю.

Для підготовки звітності про рух коштів використовуються два основних методи 
– непрямий і прямий (див.розділ10). По операційній діяльності базовим елементом 
розрахунку чистого грошового потоку підприємства за непрямим методом виступає 
його чистий прибуток, отриманий в звітному періоді. Після внесення відповідних 
коректив чистий прибуток перетворюється у показник чистого грошового потоку. 
Принципова формула, по якій здійснюється розрахунок цього показника по 
операційній діяльності, має наступний вигляд:

ЧГПо = ЧОП + А + ΔЗВ + ΔДЗ + ΔКЗ + ΔР                          (3.3)
де ЧГПо – чистий грошовий потік від операційної діяльності;
ЧОП – чистий операційний прибуток;
А – сума амортизаційних відрахувань;
ΔЗВ – зміна запасів;
ΔДЗ – зміна дебіторської заборгованості;
ΔКЗ – зміна кредиторської заборгованості;
ΔР – зміна суми резервного і страхового фондів.

По інвестиційній діяльності сума чистого грошового потоку визначається як різ-
ниця між сумою реалізації окремих видів необоротних активів і сумою їх придбання 
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в звітному періоді. Принципова формула, за якою здійснюється розрахунок цього по-
казника по інвестиційній діяльності, має наступний вигляд:

ЧГПі = Рна + Рдфі + Рва + Дп + Пос + ΔНКБ + Пна + Пдф + Вва                             (3.4)

де ЧГПі – сума чистого грошового потоку підприємства по інвестиційній діяльності 
в розглянутому періоді;
Рна – сума реалізації вибулих необоротних активів;
Рдфі – сума реалізації довгострокових фінансових інструментів інвестиційного 
портфеля підприємства;
Рва – сума повторної реалізації раніше викуплених власних акцій підприємства;
Дп – сума дивідендів (відсотків), отриманих підприємством по довгострокових 
фінансових інструментах інвестиційного портфеля;
Пос – сума придбаних основних засобів;
ΔНКБ – сума приросту незавершеного капітального будівництва;
Пна- сума придбання нематеріальних активів;
Пдф – сума придбання довгострокових фінансових інструментів інвестиційного 
портфеля підприємства;
Вва – сума викуплених власних акцій підприємства.

По фінансовій діяльності сума чистого грошового потоку визначається як різниця 
між сумою фінансових ресурсів, отриманих із зовнішніх джерел, і сумою основного 
боргу, а також дивідендів (відсотків), виплачених власникам підприємства. Принци-
пова формула, за якою здійснюється розрахунок цього показника по фінансовій ді-
яльності, має наступний вид:

ЧДПф = Пвк + Пдк + Пкк + БЦФ – Вдк – Вкк – Ду,                            (3.5)

де ЧДПф – сума чистого грошового потоку підприємства по фінансовій діяльності 
в розглянутому періоді; 
Пвк – сума додатково залученого з зовнішніх джерел власного акціонерного чи 
пайового капіталу;
Пдк – сума додатково залучених довгострокових кредитів і позик; 
Пкк – сума додатково залучених короткострокових кредитів і позик;
БЦФ – сума засобів, що надійшли в порядку безоплатного цільового 
фінансування підприємства;
Вдк – сума виплат (погашення) основного боргу по довгострокових кредитах і 
позиках; 
Вкк – сума виплат (погашення) основного боргу по короткострокових кредитах 
і позиках;
Ду – сума дивідендів (відсотків), сплачених власникам підприємства (акціонерам) 
на вкладений капітал (акції, паї і т.п.).

Результати розрахунку суми чистого грошового потоку по операційній, інвести-
ційній і фінансовій діяльності дозволяють визначити загальний його розмір по під-
приємству в звітному періоді. Цей показник розраховується за наступною формулою:
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ЧГПП = ЧГПО + ЧГПІ + ЧГПФ ,                                    (3.6)
де ЧГПП – загальна сума чистого грошового потоку підприємства в розглянутому 

періоді;
ЧГПО – сума чистого грошового потоку підприємства по операційній діяльності;
ЧГПІ – сума чистого грошового потоку підприємства по інвестиційній діяль-
ності; 
ЧГПф – сума чистого грошового потоку підприємства по фінансовій діяльності.

Використання непрямого методу розрахунку руху коштів дозволяє визначити по-
тенціал формування підприємством основного внутрішнього джерела фінансування 
свого розвитку – чистого грошового потоку по операційній і інвестиційній діяльності, 
а також виявити динаміку усіх факторів, що впливають на його формування.

Прямий метод спрямований на одержання даних, що характеризують як валовий, 
так і чистий грошовий потік підприємства в звітному періоді. При використанні пря-
мого методу розрахунку грошових потоків використовуються безпосередні дані бух-
галтерського обліку, що характеризують усі види надходжень і витрат коштів.

Принципова формула, за якою здійснюється розрахунок суми чистого грошового 
потоку по операційній діяльності підприємства прямим методом, має наступний ви-
гляд:

ЧГПо = РП + ІПо – Зтм – ЗПОП – ЗПау – ППб – ППпф – ІВо,             (3.7)
де ЧГПо – сума чистого грошового потоку підприємства по операційній діяльності 

в розглянутому періоді;
РП – сума коштів, отриманих від реалізації продукції;
ІПо – сума інших надходжень коштів у процесі операційної діяльності;
Зтм – сума коштів, виплачених за придбання сировини, матеріалів і 
напівфабрикатів у постачальників;
ЗП – сума виплаченої заробітної плати;
ППб – сума податкових платежів, перерахована в бюджет;
ППвф – сума податкових платежів, перерахована в позабюджетні фонди;
ІВо – сума інших виплат коштів у процесі операційної діяльності.

Розрахунки суми чистого грошового потоку підприємства по інвестиційній і фі-
нансовій діяльності, а також по підприємству в цілому здійснюються за тими ж алго-
ритмами, що і при непрямому методі.

Відповідно до МСБО і НП(С)БО метод розрахунку грошових потоків підприєм-
ство вибирає самостійно, 

2 етап. Аналіз грошових потоків підприємства в попередньому періоді. Основною 
метою цього аналізу є виявлення рівня достатності формування коштів, ефективності 
їх використання, а також збалансованості позитивного і негативного грошових 
потоків підприємства за обсягом і в часі. Аналіз грошових потоків проводиться по 
підприємству в цілому, у розрізі основних видів його господарської діяльності, по 
окремих структурних підрозділах («центрах відповідальності»).

На першому етапі аналізу розглядається динаміка обсягу формування позитивного 
грошового потоку підприємства в розрізі окремих джерел. У процесі цього аспек-
ту аналізу темпи приросту позитивного грошового потоку зіставляються з темпами 
приросту активів підприємства, обсягів виробництва і реалізації продукції. Особлива 
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увага на цьому етапі аналізу приділяється вивченню співвідношення залучення ко-
штів за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел, виявленню ступеню залежності роз-
витку підприємства від зовнішніх джерел фінансування.

На другому етапі аналізу розглядається динаміка обсягу формування негативного 
грошового потоку підприємства, а також структури цього потоку по напрямках витрат 
коштів. 

На третьому етапі аналізу розглядається збалансованість позитивного і негатив-
ного грошових потоків за загальним обсягом; вивчається динаміка показника чисто-
го грошового потоку як найважливішого результативного показника фінансової ді-
яльності підприємства й індикатора рівня збалансованості його грошових потоків у 
цілому. У процесі аналізу визначається роль і місце чистого прибутку підприємства у 
формуванні його чистого грошового потоку; з’ясовується ступінь достатності амор-
тизаційних відрахувань з позицій необхідного відновлення основних засобів і нема-
теріальних активів.

На четвертому етапі аналізу досліджується синхронність формування позитивного 
і негативного грошових потоків у розрізі окремих інтервалів звітного періоду; роз-
глядається динаміка залишків грошових активів підприємства, що відображає рівень 
цієї синхронності і забезпечує абсолютну платоспроможність. 

У процесі дослідження синхронності формування різних видів грошових потоків 
розраховується динаміка коефіцієнта ліквідності грошового потоку підприємства в 
розрізі окремих інтервалів розглянутого періоду. Розрахунок цього показника здій-
снюється за наступною формулою:

КЛгп = ПГП/НГП                                              (3.8)
де КЛгп – коефіцієнт ліквідності грошового потоку підприємства в розглянутому 

періоді;
ПГП – сума валового позитивного грошового потоку (надходження коштів);
НГП – сума валового негативного грошового потоку (витрати коштів).

Для забезпечення необхідної ліквідності грошового потоку цей коефіцієнт пови-
нен мати значення не нижче одиниці (перевищення одиниці буде генерувати зростан-
ня залишку грошових активів на кінець розглянутого періоду, тобто сприяти підви-
щенню коефіцієнта абсолютної платоспроможності підприємства).

На п'ятому етапі аналізу визначається ефективність грошових потоків підприєм-
ства. Узагальнюючим показником такої оцінки виступає коефіцієнт ефективності гро-
шового потоку підприємства, що розраховується за наступною формулою:

КЕгп = ЧГП/НГП                                                   (3.9)
де КЕгп – коефіцієнт ефективності грошового потоку підприємства в розглянутому 

періоді;
ЧГП – сума чистого грошового потоку підприємства в розглянутому періоді;
НГП – сума валового негативного грошового потоку підприємства в розгляну-
тому періоді.

Визначене уявлення про рівень ефективності грошового потоку дозволяє одержати 
і коефіцієнт реінвестування чистого грошового потоку, що розраховується за наступ-
ною формулою:
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КРчгп = ЧГПр / ЧГП                                                  (3.10)
де КРчгп – коефіцієнт реінвестування чистого грошового потоку в розглянутому 

періоді;
ЧГПр – сума чистого грошового потоку підприємства, спрямована на інвесту-
вання його розвитку в розглянутому періоді;
ЧГП – загальна сума чистого грошового потоку підприємства в розглянутому 
періоді.

Ці узагальнюючі показники можуть бути доповнені низкою додаткових показників 
рентабельності, в яких замість чистого прибутку буде використовуватись величина 
чистого грошового потоку. Результати аналізу використовуються для виявлення 
резервів оптимізації грошових потоків підприємства і їх планування на майбутній 
період.

3. етап. Оптимізація грошових потоків підприємства. Така оптимізація є однією 
з найважливіших функцій управління грошовими потоками, спрямованою на 
підвищення їхньої ефективності в майбутньому періоді. Найважливішими задачами, 
розв’язуваними в процесі цього етапу управління грошовими потоками, є: виявлення 
і реалізація резервів, що дозволяють знизити залежність підприємства від зовнішніх 
джерел залучення коштів; забезпечення більш повної збалансованості позитивних 
і негативних грошових потоків у часі і за обсягами; забезпечення більш тісного 
взаємозв’язку грошових потоків по видах господарської діяльності підприємства; 
підвищення суми і якості чистого грошового потоку, генерованого господарською 
діяльністю підприємства (більш докладно в п.3.3.).

4 етап. Планування грошових потоків підприємства в розрізі різних їхніх видів. Таке 
планування носить прогнозний характер у силу невизначеності ряду вихідних його 
передумов. Тому планування грошових потоків здійснюється у формі різноманітних 
планових розрахунків цих показників при різних сценаріях розвитку вихідних 
факторів (оптимістичному, реалістичному, песимістичному) (більш докладно в п.3.4.).

5 етап. Забезпечення ефективного контролю грошових потоків підприємства. 
Об’єктом такого контролю є: виконання встановлених планових завдань по 
формуванню обсягу коштів і їх витраті по передбачених напрямках; рівномірність 
формування грошових потоків у часі; ліквідність грошових потоків і їхня ефективність. 
Ці показники контролюються в процесі моніторингу поточної фінансової діяльності 
підприємства.

Ефективність управління грошовими потоками визначається синхронізацією над-
ходжень і виплат, підтримкою постійної платоспроможності підприємства і включає 
такі складові:

  визначення мінімального обсягу грошових коштів, достатнього для обслугову-
вання поточної господарської діяльності;

  постійний моніторинг надходження грошових коштів від продажу;
  згладжений коливань в обсягах надходжень і виплат грошових коштів з метою 
запобігання платіжної кризи в окремі періоди;

  оптимізація системи розрахунків з постачальниками і покупцями, тобто об-
ґрунтування політики надання комерційних кредитів і отримання відстрочок 
платежів;
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  вибір напрямків використання тимчасово вільних грошових коштів з метою 
запобігання втрат від інфляції і упущеної вигоди;

  прискорення оборотності грошових коштів за рахунок впровадження організа-
ційно-економічних заходів.

Практична реалізація цих складових управління грошовими потоками дасть змо-
гу певною мірою знайти компроміс між необхідністю підтримувати певний обсяг 
грошових коштів для забезпечення ліквідності підприємства і бажанням інвестувати 
тимчасово вільні кошти для забезпечення їх дохідності.

3.3. Оптимізація грошових потоків підприємства
Оптимізація грошових потоків являє собою процес вибору найкращих форм 

їх організації на підприємстві з урахуванням умов і особливостей здійснення його 
господарської діяльності.

Основними цілями оптимізації грошових потоків підприємства є: забезпечення 
збалансованості обсягів грошових потоків; забезпечення синхронності формування 
грошових потоків у часі; забезпечення росту чистого грошового потоку підприємства. 
Основними об’єктами оптимізації виступають: позитивний грошовий потік; 
негативний грошовий потік; залишок грошових активів; чистий грошовий потік. 

На результати господарської діяльності підприємства негативно впливають як 
дефіцитний, так і надлишковий грошові потоки. Негативні наслідки дефіцитного 
грошового потоку проявляються в зниженні ліквідності і рівня платоспроможності 
підприємства, зростанні простроченої кредиторської заборгованості постачальникам 
сировини і матеріалів, підвищенні частки простроченої заборгованості по отриманих 
фінансових кредитах, затримках виплати заробітної плати (з відповідним зниженням 
рівня продуктивності праці персоналу), зростанні тривалості фінансового циклу, а в 
кінцевому рахунку – у зниженні рентабельності використання власного капіталу й 
активів підприємства.

Негативні наслідки надлишкового грошового потоку проявляються у втраті 
реальної вартості тимчасово невикористаних коштів від інфляції, втраті потенційного 
доходу від невикористаної частини грошових активів у сфері короткострокового 
їхнього інвестування, що в кінцевому результаті також негативно позначається на 
рівні рентабельності активів і власного капіталу підприємства.

Методи оптимізації дефіцитного грошового потоку залежать від характеру цієї 
дефіцитності – короткострокової чи довгострокової.

Збалансованість дефіцитного грошового потоку в короткостроковому періоді 
досягається використанням «Системи прискорення – уповільнення платіжного 
обороту». Суть цієї системи полягає в розробці на підприємстві організаційних за-
ходів щодо прискорення залучення коштів і уповільненню їх виплат.

Прискорення залучення коштів у короткостроковому періоді може бути досягнуте 
за рахунок наступних заходів:

  збільшення розміру цінових знижок за готівку по реалізованій покупцям 
продукції;

  забезпечення часткової чи повної передоплати за вироблену продукцію, що 
користується високим попитом на ринку;
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  скорочення термінів надання товарного (комерційного) кредиту покупцям;
  прискорення інкасації простроченої дебіторської заборгованості;
  використання сучасних форм рефінансування дебіторської заборгованості – 
обліку векселів, факторингу, форфейтингу;

  прискорення інкасації платіжних документів покупців продукції (часу 
перебування їх у дорозі, у процесі реєстрації, у процесі зарахування грошей на 
банківський рахунок і т.п.).

Уповільнення виплат коштів у короткостроковому періоді може бути досягнуте за 
рахунок наступних заходів:

  збільшення за узгодженням з постачальниками термінів надання підприємству 
товарного (комерційного) кредиту;

  заміни придбання довгострокових активів, що вимагають відновлення, на їх 
оренду (лізинг);

  реструктуризації портфеля отриманих фінансових кредитів переведенням 
короткострокових їхніх видів у довгострокові.

«Система прискорення – уповільнення платіжного обороту», вирішуючи проблему 
збалансованості обсягів дефіцитного грошового потоку в короткостроковому періоді 
(і відповідно підвищуючи рівень абсолютної платоспроможності підприємства), 
створює певні проблеми наростання дефіцитності цього потоку в наступних 
періодах. Тому паралельно з використанням механізму цієї системи мають бути 
розроблені заходи для забезпечення збалансованості дефіцитного грошового потоку 
в довгостроковому періоді.

Зростання обсягу позитивного грошового потоку в довгостроковому періоді може 
бути досягнуте за рахунок наступних заходів:

  залучення стратегічних інвесторів з метою збільшення обсягу власного 
капіталу;

  додаткової емісії акцій;
  залучення довгострокових фінансових кредитів;
  продажу частини (або всього обсягу) фінансових інструментів інвестування;
  продажу (або здачі в оренду) невикористовуваних видів основних засобів.

Зниження обсягу негативного грошового потоку в довгостроковому періоді може 
бути досягнуте за рахунок наступних заходів:

  скорочення обсягу і складу реальних інвестиційних програм;
  відмови від фінансового інвестування;
  зниження суми постійних витрат підприємства.

Методи оптимізації надлишкового грошового потоку підприємства пов’язані з за-
безпеченням зростання його інвестиційної активності. У системі цих методів можуть 
бути використані:

  збільшення обсягу розширеного відтворення операційних позаоборотних 
активів;

  скорочення періоду розробки реальних інвестиційних проектів і початку їх 
реалізації;

  здійснення регіональної диверсифікованості операційної діяльності 
підприємства;
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  активне формування портфеля фінансових інвестицій;
  дострокове погашення довгострокових фінансових кредитів.

У системі оптимізації грошових потоків підприємства важливе місце належить 
їхній збалансованості в часі. У процесі такої оптимізації використовуються два 
основних методи – вирівнювання і синхронізація.

Вирівнювання грошових потоків спрямоване на згладжування їхніх обсягів у 
розрізі окремих інтервалів розглянутого періоду часу. Цей метод оптимізації дозволяє 
усунути у певній мірі сезонні і циклічні розходження у формуванні грошових потоків 
(як позитивних, так і негативних), оптимізуючи паралельно середні залишки коштів 
і підвищуючи рівень абсолютної ліквідності. Результати цього методу оптимізації 
грошових потоків у часі оцінюються за допомогою середньоквадратичного відхилення 
або коефіцієнта варіації, що у процесі оптимізації мають знижуватися.

Синхронізація грошових потоків заснована на коваріації позитивного і негативно-
го їхніх видів. У процесі синхронізації має бути забезпечене підвищення рівня коре-
ляції між цими двома видами грошових потоків. Результати цього методу оптимізації 
грошових потоків у часі оцінюються за допомогою коефіцієнта кореляції, що у про-
цесі оптимізації має прагнути до значення “+1”.

Коефіцієнт кореляції позитивного і негативного грошових потоків у часі розрахо-
вується за наступною формулою:
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де ККдп – коефіцієнт кореляції позитивного і негативного грошових потоків у часі;
Рпо – прогнозовані ймовірності відхилення грошових потоків від їх середнього 
значення в плановому періоді;
ПГПі – варіанти сум позитивного грошового потоку в окремих інтервалах пла-
нового періоду;

 – середня сума позитивного грошового потоку в одному інтервалі планового пе-
ріоду;

НГПі – варіанти сум негативного грошового потоку в окремих інтервалах 
планового періоду;
σпгп- середня сума негативного грошового потоку в одному інтервалі планового 
періоду;
σнгп – середньоквадратичне (стандартне) відхилення сум грошових потоків 
(відповідно – позитивного і негативного).

Заключним етапом оптимізації є забезпечення умов максимізації чистого грошово-
го потоку підприємства. Зростання чистого грошового потоку забезпечує підвищення 
темпів економічного розвитку підприємства на принципах самофінансування, знижує 
залежність цього розвитку від зовнішніх джерел формування фінансових ресурсів, 
забезпечує приріст ринкової вартості підприємства.

Підвищення суми чистого грошового потоку підприємства може бути досягнуте 
за рахунок здійснення наступних основних заходів: зниження суми постійних витрат; 
зниження рівня змінних витрат; здійснення ефективної податкової політики, що 
забезпечує зниження рівня сумарних податкових виплат; здійснення ефективної 
цінової політики, що забезпечує підвищення рівня прибутковості операційної 
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діяльності; використання методу прискореної амортизації основних засобів; 
скорочення періоду амортизації використовуваних підприємством нематеріальних 
активів; продажу невикористаних видів основних засобів і нематеріальних активів; 
посилення претензійної роботи з метою повного і своєчасного стягнення штрафних 
санкцій.

Результати оптимізації грошових потоків підприємства одержують своє 
відображення в системі планів формування і використання коштів у майбутньому 
періоді [1].

3.4. Планування грошових потоків
Жоден з видів поточних фінансових планів підприємства, жодна з великих 

господарських його операцій не можуть бути розроблені поза зв’язком із планованими 
грошовими потоками по них. Концентрація усіх видів планованих грошових потоків 
підприємства одержує своє відображення в спеціальному плановому документі – плані 
надходжень і витрат коштів, що є однією з основних форм поточного фінансового 
плану.

План надходжень і витрат коштів розробляється на майбутній рік у помісячному 
розрізі для того, щоб забезпечити облік сезонних коливань грошових потоків 
підприємства. Він складається по окремих видах господарської діяльності і по 
підприємству в цілому. З огляду на те, що ряд вихідних передумов розробки цього 
плану носять слабо прогнозований характер, він складається звичайно у декількох 
варіантах – «оптимістичному», «реалістичному» і «песимістичному». Крім того, роз-
робка цього плану носить багатоваріантний характер і за методами розрахунку окре-
мих його показників.

Основною метою розробки плану надходжень і витрат коштів є прогнозування в 
часі валового і чистого грошових потоків підприємства в розрізі окремих видів його 
господарської діяльності і забезпечення постійної платоспроможності на всіх етапах 
планового періоду.

План надходжень і витрат коштів розробляється на підприємстві в такій 
послідовності:

1) на першому етапі прогнозуються надходження і витрати коштів по операційній 
діяльності підприємства, тому що ряд результативних показників цього плану служать 
вихідною передумовою розробки інших складових його частин.

2) на другому етапі розробляються планові показники надходжень і витрат коштів 
по інвестиційній діяльності підприємства (з врахуванням чистого грошового потоку 
по його операційній діяльності).

3) на третьому етапі розраховуються планові показники надходжень і витрат 
коштів по фінансовій діяльності підприємства, що покликана забезпечити джерела 
зовнішнього фінансування операційної й інвестиційної його діяльності в майбутньому 
періоді.

4) на четвертому етапі прогнозуються валовий і чистий грошові потоки, а також 
динаміка залишків коштів по підприємству в цілому.

Прогнозування надходжень і витрат коштів по операційній діяльності підприємства 
здійснюється двома основними способами: 1) виходячи з планованого обсягу 
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реалізації продукції; 2) виходячи з планованої цільової суми чистого прибутку. 
При прогнозуванні надходжень і витрат коштів по операційній діяльності виходя-

чи з планованого обсягу реалізації продукції розрахунок окремих показників плану 
здійснюється в такій послідовності.

1. Визначення планового обсягу реалізації продукції базується на розробленій 
виробничій програмі (плані виробництва продукції), що враховує потенціал 
відповідного товарного ринку. Такий підхід дозволяє погоджувати плановий 
обсяг реалізації продукції з ресурсним потенціалом підприємства і рівнем його 
використання, а також розмірами відповідного товарного ринку. Базовим показником 
розрахунку планової суми реалізації продукції виступає в цьому випадку планований 
обсяг виробництва товарної продукції. Модель розрахунку планового обсягу реалізації 
продукції має наступний вигляд:

ОРП = ЗГПН + ОВ – ЗГПК,                                         (3.12)
де ОРП – плановий обсяг реалізації продукції в розглянутому періоді (місяці);
ЗГПН – сума запасів готової продукції на початок планованого періоду;
ОВ – сумарний обсяг виробництва готової товарної продукції в розглянутому 
плановому періоді;
ЗГПК- сума запасів готової продукції на кінець розглянутого періоду.

Плановий обсяг реалізації продукції диференціюється в розрізі реалізації за готів-
ку і з наданням товарного (комерційного) кредиту з врахуванням сформованої госпо-
дарської практики.

2. Розрахунок планового коефіцієнта інкасації дебіторської заборгованості 
здійснюється виходячи з фактичного його рівня в звітному періоді з врахуванням 
намічуваних заходів щодо зміни політики надання товарного (комерційного) кредиту.

3. Розрахунок планової суми надходження коштів від реалізації продукції 
здійснюється за наступною формулою:

ПДСП = ОРПГ+ (ОРПК × КІ) + НЗ,                                (3.13)
де ПДСП – планова сума надходження коштів від реалізації продукції в розглянутому 

періоді;
ОРПГ – плановий обсяг реалізації продукції за готівку у розглянутому періоді;
ОРПК- обсяг реалізації продукції в кредит у поточному періоді;
КІ – коефіцієнт поточної інкасації дебіторської заборгованості, виражений 
десятковим дробом;
НЗ – сума раніше неінкасованого залишку дебіторської заборгованості (який 
підлягає інкасації в плановому періоді).

Розрахований показник планової суми надходження коштів від реалізації продук-
ції характеризує планований обсяг позитивного грошового потоку підприємства по 
операційній діяльності.

4. Визначення планової суми операційних витрат по виробництву і реалізації 
продукції. Цей етап є одним з найбільш трудомістких у прогнозуванні грошових 
потоків підприємства. У його основі лежить калькулювання собівартості окремих 
видів продукції (виробничої і повної). До складу планової собівартості конкретного 
виду продукції включаються всі прямі і непрямі витрати на її виробництво і 
реалізацію. У найбільш загальному вигляді планова сума сукупних операційних 
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витрат підприємства може бути представлена наступним розрахунковим алгоритмом:
    ППіПі

п
іПіПіПі

п
іП ЗГВОРВРОВЗПВПВОВ    11 ,   (3.14)

де ОВП – планова сума операційних витрат по виробництву і реалізації продукції;
ПВПі – планова сума прямих витрат на виробництво одиниці продукції;
ЗПВПі- планова сума загально виробничих (непрямих) витрат на виробництво 
одиниці продукції;
ОВПі – планований обсяг виробництва конкретних видів продукції в 
натуральному вираженні;
ВРПі – планова сума витрат на реалізацію одиниці продукції;
ОРПі – планований обсяг реалізації конкретних видів продукції в натуральному 
вираженні;
ЗГВп – планова сума загальногосподарських витрат підприємства 
(адміністративно-управлінських витрат по підприємству в цілому).

5. Розрахунок планової суми податкових платежів, що сплачуються за рахунок 
доходу, який входять у ціну продукції, здійснюється виходячи з планованого обсягу 
реалізації окремих видів продукції і відповідних ставок податку на додану вартість, 
акцизного збору й інших аналогічних податків.

6. Розрахунок планової суми прибутку підприємства від операційної діяльності 
здійснюється за наступною формулою:

ОПП = ОРП-О3П-ППД,                                              (3.15)
де ОПП – планова сума валового прибутку підприємства по операційній діяльності 

в розглянутому періоді;
ОРП – плановий обсяг реалізації продукції в розглянутому періоді;
ОЗП – планова сума операційних витрат по виробництву і реалізації продукції;
ППД – планова сума податкових платежів, що сплачуються за рахунок доходу ( 
що входять у ціну продукції).

Сума планових податків з прибутку розраховується виходячи зі ставки оподатку-
вання прибутку в планових періодах.

7. Розрахунок планової суми чистого прибутку підприємства по операційній 
діяльності здійснюється за формулою:

ЧПП = ОПП – ППП,                                            (3.16)
де ЧПП – планова сума чистого прибутку підприємства по операційній діяльності 

в розглянутому періоді;
ВПП – планова сума валового прибутку підприємства по операційній діяльності 
в розглянутому періоді;
ППП – планова сума податків, що сплачуються за рахунок прибутку.

9. Розрахунок планової суми витрат коштів по операційній діяльності. здійснюється 
за наступною формулою:

ВГКп=ОВп+ППд+ППп –Ап,                               (3.17)
де ВГКп – планова сума витрат коштів по операційній діяльності в розглянутому 

періоді;
ОВП – планова сума операційних витрат по виробництву і реалізації продукції;
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ППД – планова сума податків і зборів, що сплачуються за рахунок доходу, який 
входять у ціну продукції;
ППП – планова сума податків, що сплачуються за рахунок прибутку;
Ап – планова сума амортизаційних відрахувань від основних засобів і 
нематеріальних активів.

Розрахований показник планової суми витрат коштів характеризує планований 
обсяг негативного грошового потоку підприємства по операційній діяльності.

10.Розрахунок планової суми чистого грошового потоку може бути здійснений за 
кожним з розглянутих нижче алгоритмів:

ЧГПП = ЧПП + АВП,                                               (3.18) 
або

ЧГПП = ПГКП – ВГКП,                                              (3.19)
де ЧГПП – планова сума чистого грошового потоку підприємства в розглянутому 

періоді;
ЧПП – планова сума чистого прибутку підприємства по операційній діяльності;
АВП – планова сума амортизаційних відрахувань від основних засобів і 
нематеріальних активів;
ПГКП – планова сума надходжень коштів від реалізації продукції;
ВГКП – планова сума витрат коштів по операційній діяльності.

ІІ. При прогнозуванні надходжень і витрат коштів по операційній діяльності 
виходячи з планованої цільової суми чистого прибутку розрахунок окремих показників 
плану здійснюється в такій послідовності.

1. Визначення планової цільової суми чистого прибутку підприємства – це найбільш 
складний етап у системі прогнозних розрахунків грошових потоків. Цільова сума 
чистого прибутку являє собою планову потребу у фінансових ресурсах, сформованих 
за рахунок цього джерела, що забезпечує реалізацію цілей розвитку підприємства 
в майбутньому періоді. Розрахунок цільової суми чистого прибутку підприємства 
ведеться в розрізі окремих елементів майбутньої потреби.

Результати прогнозних розрахунків цільової суми чистого прибутку підприємства 
в розрізі перерахованих елементів дозволяють не лише сформувати вихідну 
базу планування його грошових потоків, але й визначити внутрішні пропорції їх 
використання.

2. Розрахунок планової цільової суми операційного прибутку підприємства 
здійснюється за наступною формулою:
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де ОПц – цільова сума прибутку підприємства в розглянутому періоді;
ЧПц – цільова сума чистого прибутку підприємства в розглянутому періоді;
Пп – зведена ставка податку на прибуток і інших податків, що сплачуються за 
рахунок прибутку, виражена десятковим дробом.

3. Розрахунок планової суми податків, що сплачуються за рахунок прибутку, 
здійснюється за формулою: 

ППп = ОПц-ЧПц,                                             (3.21) 
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де ППп – планова сума податків, що сплачуються за рахунок прибутку; 
ОПц – цільова сума валового прибутку підприємства в розглянутому періоді; 
ЧПц – цільова сума чистого прибутку підприємства в розглянутому періоді.

4. Визначення планової суми операційних витрат по виробництву і реалізації 
продукції при цьому методі прогнозування носить узагальнений характер, тому що 
припускає, що виробнича програма під цільову суму прибутку ще не сформована. 
Спрощений алгоритм здійснення таких розрахунків має наступний вигляд:
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ОВОВОВ                                 (3.22)

де ОВП – планова сума операційних витрат по виробництву і реалізації продукції в 
розглянутому періоді;
ОВпост – фактична сума постійних операційних витрат у аналогічному 
попередньому періоді;
ОВзмін – фактична сума змінних операційних витрат у аналогічному попередньому 
періоді;
ОПЦ – планова цільова сума операційного прибутку підприємства; 
ОПФ – фактична сума операційного прибутку підприємства в аналогічному 
попередньому періоді.

У складі планових операційних витрат окремою позицією відображається сума 
амортизаційних відрахувань. Розрахунок планової суми надходжень коштів від 
реалізації продукції здійснюється за наступною формулою:
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де НГКП – планова сума надходжень коштів від реалізації продукції в розглянутому 
періоді;
ОПЦ – планова цільова сума операційного прибутку підприємства;
ОВП – планова сума операційних витрат по виробництву і реалізації продукції 
в розглянутому періоді;
ПД – зведена ставка податку на додану вартість і інших податків і зборів, що 
сплачуються за рахунок доходів, виражена десятковим дробом.

5. Розрахунок планової суми податкових платежів, що сплачуються за рахунок 
доходу який входить в ціну продукції, здійснюється за такою формулою:

ППД = НГКп-ОВп-ОПЦ ,                                  (3.24)
де ППД – планова сума податків і зборів, що сплачуються за рахунок доходу ( що 

входять у ціну продукції); 
НГКП – планова сума надходжень коштів від реалізації продукції в розглянутому 
періоді; 
ОВП – планова сума операційних витрат по виробництву і реалізації продукції 
в розглянутому періоді;
ОПЦ – планова цільова сума валового операційного прибутку підприємства.

6. Розрахунок планової суми витрат коштів по операційній діяльності ґрунтується на 
планових операційних витратах підприємства (без суми амортизаційних відрахувань) 
і плановій сумі податків і зборів, що сплачуються за рахунок доходів і прибутку.
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7. Розрахунок планової суми чистого грошового потоку ґрунтується на раніше 
розглянутих алгоритмах. Цей показник може бути підсумовуванням цільової суми 
чистого прибутку й амортизаційних відрахувань або як різниця між сумою надходжень 
і витрат коштів у планованому періоді.

Прогнозування надходжень і витрат коштів по інвестиційній діяльності 
здійснюється методом прямого рахунку. Основою здійснення цих розрахунків є:

1. Програма реального інвестування, що характеризує обсяг вкладення коштів у 
розрізі окремих здійснюваних чи намічуваних до реалізації інвестиційних проектів.

2. Проектований до формування портфель довгострокових фінансових інвестицій. 
Якщо такий портфель на підприємстві вже сформований, то визначається необхідна 
сума коштів для забезпечення його приросту або обсяг реалізації інструментів довго-
строкових фінансових інвестицій.

3. Передбачувана сума надходжень доходів від реалізації основних засобів і не-
матеріальних активів. В основу цього розрахунку має бути покладений план їх від-
новлення.

4. Прогнозований розмір інвестиційного прибутку. Оскільки прибуток від завер-
шених реальних інвестиційних проектів, що вступили в стадію експлуатації, пока-
зується в складі операційного прибутку підприємства, у цьому розділі прогнозується 
розмір прибутку тільки по довгострокових фінансових інвестиціях – дивідендах і від-
сотках до одержання.

Прогнозування надходжень і витрат коштів по фінансовій діяльності здійснюється 
методом прямого рахунку на основі потреби підприємства в зовнішньому фінансуванні, 
визначеної по окремих її елементах. Основою здійснення цих розрахунків є: 

1. Намічуваний обсяг додаткової емісії власних акцій або залучення додаткового 
пайового капіталу. У план надходження коштів включається тільки та частина до-
даткової емісії акцій, що може бути реалізована в конкретному майбутньому періоді.

2. Намічуваний обсяг залучення довгострокових і короткострокових фінансових 
кредитів і позик у всіх їхніх формах (залучення й обслуговування товарного кредиту, 
а також короткострокової внутрішньої кредиторської заборгованості відображається 
грошовими потоками по операційній діяльності).

3. Сума очікуваного надходження коштів у порядку безоплатного цільового фі-
нансування. Ці показники включаються в план на основі затверджених державного 
бюджету або відповідних бюджетів інших державних і недержавних органів (фондів, 
асоціацій і т.п.).

4. Суми передбачених до виплати в плановому періоді основного боргу по довго-
строкових і короткострокових фінансових кредитах і позиках. Розрахунок цих показ-
ників здійснюється на основі конкретних кредитних договорів підприємства з банка-
ми або іншими фінансовими інститутами (відповідно до умов амортизації основного 
боргу).

5. Передбачуваний обсяг дивідендних виплат акціонерам (відсотків на пайовий 
капітал). В основі цього розрахунку лежить планована сума чистого прибутку підпри-
ємства і здійснювана ним дивідендна політика.

Показники розробленого плану надходжень і витрат коштів є основою оперативного 
планування різних видів грошових потоків підприємства. План надходжень і витрат 
коштів, розроблений на майбутній рік з розбивкою по місяцях, дає лише загальну 
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основу управління грошовими потоками підприємства. Разом з тим, високий динамізм 
цих потоків, їх залежність від безлічі факторів короткострокової дії визначають 
необхідність розробки планового фінансового документа, що забезпечує щоденне 
управління надходженнями і витратами коштів підприємства. Таким плановим 
документом виступають платіжні календарі, а також операційні і фінансові бюджети 
(розділ.11).

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
1. Сутність грошового потоку як об’єкта управління.
2. Значення управління грошовими потоками у складі фінансового менеджменту 

підприємства.
3. Класифікація грошових потоків підприємства.
4. Основні цілі і завдання управління грошовими потоками.
5. Основні принципи управління грошовими потоками.
6. Методи і етапи управління грошовими потоками.
7. Способи оптимізації грошових потоків.
8. Послідовність планування грошових потоків від операційної діяльності.
9. Способи планування грошових потоків від операційної діяльності.
10. Послідовність планування грошових потоків від інвестиційної і фінансової

діяльності.

ТЕСТИ

1. Яким чином визначається розмір чистого грошового потоку від фінансо-
вої діяльності?
а) як різниця між сумою реалізації окремих видів необоротних активів та 
сумою їх придбання у звітному періоді;

б) цей розрахунок здійснюється на основі інформації про розмір чистого при-
бутку, що отриманий у звітному періоді;

в) як різниця між сумою коштів, залучених із зовнішніх джерел, та сумою 
основного боргу і дивідендів, що сплачуються власникам;

г) як різниця між валовим та чистим грошовим потоком підприємства.

2. Який вид грошового потоку буде генерувати операція, що пов’язана із 
реалізацією основних засобів?
а) від’ємний грошовий потік від здійснення операційної діяльності;
б) позитивний грошовий потік від здійснення інвестиційної діяльності;
в) позитивний грошовий потік від здійснення фінансової діяльності;
г) від’ємний грошовий потік від здійснення фінансової діяльності.

3. Чи правильне твердження, що на підприємстві може виникнути дефі-
цитний грошовий потік при позитивному значенні суми чистого грошо-
вого потоку?
а) ні, не вірно, тому що позитивне значення суми чистого грошового потоку 
однозначно свідчить про надлишковий грошовий потік;

б) так, безумовно, правильне;
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в) правильно, при умові, що сума чистого грошового потоку не забезпечує 
планову потребу у використанні грошових коштів по всіх запланованих на-
прямках господарської діяльності;

г) відповідь залежить від конкретного кількісного значення операційного за-
лишку грошових коштів підприємства.

4. Наслідком наявності надлишкового грошового потоку на підприємстві є:
а) зниження рівня платоспроможності підприємства;
б) зростання тривалості фінансового циклу;
в)втрата реальної вартості грошових коштів, що тимчасово не використо-
вуються, внаслідок впливу інфляційного фактору.

5. Наявність дефіцитного грошового потоку на підприємстві може призвес-
ти до:
а) втрати реальної вартості тимчасово вільних коштів внаслідок дії інфля-
ційного фактору;

б) втрати потенційного доходу від частини грошових активів, що не викорис-
товується у сфері короткострокового їх інвестування;

в) зниження ліквідності та платоспроможності підприємства;
г) зростання ступеню фінансової стійкості підприємства.

6.Відношення позитивного грошового потоку до негативного грошового по-
току називається і характеризує: 
а) вільний залишок грошових коштів підприємства;
б) здатність покривати грошові видатки за рахунок грошових надходжень;
в)ступінь ефективності управління грошовими потоками на підприємстві.

7.Коефіцієнт реінвестування грошового потоку визначається як:
а) відношення чистого грошового потоку до негативного грошового потоку;
б) відношення реінвестованого грошового потоку до чистого грошового по-
току;

в) відношення реінвестованого грошового потоку до негативного грошового 
потоку.

8. Прискорення залучення коштів у короткостроковому періоді може бути 
досягнуте за рахунок наступних заходів:
а) використання сучасних форм рефінансування дебіторської заборгованості 

– обліку векселів, факторингу, форфейтингу;
б) заміни придбання довгострокових активів, що вимагають відновлення, на 
їх оренду (лізинг);

в) реструктуризації портфеля отриманих фінансових кредитів переведенням 
короткострокових їхніх видів у довгострокові.

9. Уповільнення виплат коштів у короткостроковому періоді може бути 
досягнуте за рахунок наступних заходів:
а) забезпечення часткової чи повної передоплати за вироблену продукцію, що 
користується високим попитом на ринку;
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б) збільшення за узгодженням з постачальниками термінів надання підприєм-
ству товарного кредиту;

в) скорочення термінів надання товарного кредиту покупцям.

10. Зростання обсягу позитивного грошового потоку в довгостроковому 
періоді може бути досягнуть за рахунок наступних заходів:
а) продажу частини (або всього обсягу) фінансових інструментів
інвестування;

б) скорочення обсягу і складу реальних інвестиційних програм;
в) зниження суми постійних витрат підприємства.

ГЛОСАРІЙ
Аналіз грошових потоків — це сукупність методів формування і обробки даних 

про грошові потоки, які дають об’єктивні оцінки стану, тенденцій розвитку, виявлен-
ня резервів підвищення ефективності використання грошових коштів та шляхів їх 
реалізації

Грошовий потік підприємства – це сукупність розподілених у часі надходжень і 
виплат коштів, генерованих його господарською діяльністю.

Оптимізація грошових потоків – це процес вибору найкращих форм їхньої ор-
ганізації на підприємстві з урахуванням умов і особливостей здійснення його госпо-
дарської діяльності.

Планування грошових потоків — це процес визначення їх обсягів за видами ді-
яльності, часовими інтервалами та напрямами використання з метою забезпечення 
максимальної синхронізації надходжень і витрат та платоспроможності підприємства.

Синхронізація грошового потоку в часі – це забезпечення необхідного рівня пла-
тоспроможності підприємства в будь-який момент в майбутньому періоді за умови 
одночасного зниження розміру резервів грошових коштів.

Чистий грошовий потік – різниця між вхідними і вихідними грошовими пото-
ками.
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4.1. Сутність і необхідність визначення вартості грошей у часі для здійснення 
фінансових розрахунків.

4.2. Визначення майбутньої вартості грошей.
4.3. Визначення теперішньої (поточної) вартості грошей.
4.4. Методика визначення вартості ануїтетів.

4.1. Сутність і необхідність визначення вартості грошей 
у часі для здійснення фінансових розрахунків

Фінансовий менеджмент потребує постійного здійснення розрахунків, пов’язаних 
з надходженням грошових коштів у різні періоди часу. Ключову роль у цих розрахун-
ках відіграє оцінка вартості грошей у часі.

Вартість грошей – кількість товарів та послуг, які можна обміняти на одиницю 
грошей; купівельна спроможність одиниці грошей; величина, обернена до рівня цін. 
Визначення кількісної оцінки зміни вартості грошей у часі є основою більшості фі-
нансових розрахунків та математико-статистичних моделей, які використовуються у 
фінансовому менеджменті. 

Приймаючи рішення щодо управління грошовими потоками на підприємстві, фінан-
совий менеджер повинен враховувати фактор часу та адекватно враховувати величину 
його впливу. Фактор часу відіграє не менш важливу роль, ніж обсяги грошових коштів. Це 
зумовлено нерівноцінністю грошей, які відносять до різних моментів часу, тобто вартість 
гривні сьогодні більша, ніж вартість гривні, отриманої завтра або через певний час. 

Різниця у вартості грошей зумовлена дією декількох факторів, до яких відносять 
насамперед інфляцію (знецінення грошей) або дефляцію.

 
 
 
 

Якщо інфляція спричиняє щорічне підвищення цін на 10%, купівельна спроможність 
грошей щороку падає. Тобто сьогоднішні 100 грн. через рік будуть варті 90 грн. І, якщо на 100 
грн. сьогодні ми можемо, скажімо, купити десять одиниць товару, то через рік – лише дев’ять. 

Переважна більшість чинників сприяє саме зниженню корисності грошей, що, у 
свою чергу, зменшує їх поточну вартість. Винятком є дефляційні процеси, відповід-
но до яких купівельна спроможність грошових коштів (і їх корисність) у наступному 
періоді зросте, що позитивно впливає на їх вартість у часі, і, як наслідок, розпоряджа-

ТЕМА 4

ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ 
У ЧАСІ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ
У ФІНАНСОВИХ РОЗРАХУНКАХ
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тися тією самою сумою грошей вигідніше не у поточному періоді, а в наступному. 
Дослідження цих явищ відображені у концепції вартості грошей у часі (time 

value of money), основні висновки якої наступні:
  при проведенні строкових фінансових операцій необхідно враховувати фактор 
часу;

  з точки зору аналізу строкових фінансових операцій, просте знаходження суми 
грошових величин, які відносяться до різних періодів часу є некоректним.

Отже, основними причинами зміни вартості грошей можна визначити: 
  інфляційні (або дефляційні) процеси в економіці (ризик зміни купівельної 
спроможності грошей); 

  наявність ризику невиконання зобов’язань (комерційна надійність (ненадій-
ність) бізнес-партнерів); 

  схильність до ліквідності (найбільш ліквідні «живі» гроші (готівка); водночас 
гроші, вкладені у цінні папери, товар та ін., вже менш ліквідні, бо для того, щоб 
знову перевести цінні папери і товар у гроші, потрібен час. Тому кредитори чи 
інвестори, віддаючи свої «живі» гроші, сподіваються на високі майбутні дохі-
ди, щоб виправдати ризик і втрату ліквідності).

Із вищевикладеного можна зробити такі висновки:
 
 
 
 
 

Сьогодні гроші 
дорожчі, ніж 

завтра 

Гроші поступово втрачатимуть свою вартість через 
інфляцію, ризик, схильність до ліквідності. Ще 

більше знеціняться нерухомі  гроші 

Таким чином суть принципу вартості грошей у часі така: якщо у вас є вибір одер-
жати гроші сьогодні або через рік, то сума грошей, яку ви плануєте одержати через 
рік, має бути більшою, ніж та, яку вам пропонують сьогодні.

Основним об’єктом кількісної оцінки вартості грошей у часі є грошові потоки як 
результат проведення фінансових операцій або реалізації фінансових відносин. Про-
те положення концепції часової вартості грошей, її принципи та математичні моделі 
можуть використовуватися також при визначенні вартості активів, відмінних від гро-
шових коштів. Проблема оцінки вартості активів посідає провідне місце у фінансово-
му менеджменті. Переважна більшість рішень щодо управління фінансами суб’єктів 
господарювання базується саме на оцінці вартості тих чи інших активів, насамперед 
інструментів фінансового ринку (цінних паперів, деривативів). 

Розміщуючи капітал в один з вибраних проектів, фінансовий менеджер планує не 
тільки з часом повернути вкладені гроші, а й отримати бажаний економічний ефект. 
Отже, гроші набувають такої об’єктивно існуючої характеристики, як часова вар-
тість, яка була невідомою широкому загалу людей в умовах адміністративної систе-
ми управління економікою. 

Часова вартість грошей як результат впливу визначених вище чинників, може роз-
глядатися з позицій: 

  теперішньої вартості майбутніх грошових потоків (PV) – сума майбутніх 
грошових надходжень, зведених з урахуванням певної процентної ставки (так 
званої «дисконтної ставки») до теперішнього періоду з поправкою на ризик; 
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  майбутньої вартості грошей (FV) – сума інвестованих у даний час коштів, 
в яку вони перетворяться через певний період часу з урахуванням певної 
ставки процента.

Проблема «гроші – час» не нова, на сьогодні розроблено зручні моделі та алго-
ритми, які дають змогу орієнтуватися в справжній вартості майбутніх дивідендів з 
позицій поточного періоду. 

У фінансових розрахунках щодо визначення зміни вартості грошей у часі викорис-
товуються такі математичні методи:

1. Метод компаундування або нарощення (compounding) – визначення майбут-
ньої вартості грошей: 

а) просте компаундування (вкладених одночасно на певний термін під певний про-
цент);

б) компаундування ануїтетів або ренти:
  компаундування звичайної (відстроченої) ренти (ануїтетів) – визначення S рен-
ти, вклади по якій проводяться в кінці кожного періоду;

  компаундування вексельної ренти – визначення FV або S ренти, вклади по якій 
проводяться на початку кожного періоду.

2. Метод дисконтування (discounting) – визначення поточної (теперішньої) вар-
тості грошей:

а) просте дисконтування (отриманих у майбутньому одночасно);
б) дисконтування ануїтетів або ренти (отриманих у майбутньому через рівні про-

міжки часу):
  у кінці кожного періоду – це визначення теперішньої вартості звичайних ануї-
тетів, або РV або Р: звичайної (відстроченої) ренти;

  на початку кожного періоду – це визначення РV або Р вексельної ренти.
Процес дисконтування є операцією зворотною до нарощування при обумовленому 

кінцевому розмірі грошових коштів. У цьому разі сума процента відраховується з кінце-
вої суми (майбутньої вартості) грошових коштів. Така ситуація виникає в тих випадках, 
коли необхідно визначити, скільки коштів потрібно інвестувати сьогодні для того, щоб 
через певний проміжок часу отримати заздалегідь обумовлену їх суму (рис. 4.1.).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Початкова сума 

2.Процентна ставка 
Сума, що повертається 

(майбутня вартість) 

Коефіцієнт (ставка дисконту) 

3. Приведена сума 
(теперішня вартість) 

Очікувана до надходження 
сума 

Компаундування 
(нарощування) 

Дисконтування 

Теперішній час Майбутнійчас 

Рис. 4.1. Структурно-логічна схема зв’язку між теперішньою і майбутньою вартістю 
грошей у часі
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Розглянуті вище методи широко використовуються у фінансовому та інвестицій-
ному аналізі при розрахунках відсотків за кредитами і цінними паперами, в лізинго-
вих операціях, під час визначення дохідів на інвестований капітал і строків окупності 
проектів тощо.

Сукупність завдань щодо визначення зміни вартості грошей у часі узагальнено у 
структурно-логічній схемі (рис. 4.2.).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завдання  щодо визначення зміни вартості грошей у часі 

Компаундування Дисконтування 

Просте Ануїтетів (ренти) 

Звичайної 
ренти 

Авансової
ренти 

Звичайної 
ренти 

Авансової  
ренти 

Просте Ануїтетів (ренти) 

Рис. 4.2. Класифікація завдань щодо визначення зміни вартості грошей у часі
Алгоритм вирішення вищезазначених типів завдань визначений за допомогою рів-

нянь, які розв’язуються способами: 
 Þ арифметичним; 
 Þ табличним; 
 Þ із застосування фінансового калькулятора; 
 Þ із застосуванням числа «72», якщо необхідно подвоїти капітал.
У процесі нарощення і дисконтування грошей розглядаються наступні чотири 

взаємозалежних фактори: значення теперішньої вартості (PV), значення майбутньої 
вартості (FV), час (виражений у днях t або числом періодів п), норма прибутковості 
(відсоткова ставка, r).

Процент є методологічною основою визначення вартості грошей у часі. У фінан-
сових розрахунках використовують різні види та методи розрахунку процента. Рівень 
процента складається в результаті вирішення конфлікту інтересів двох економічних 
агентів — власника капіталу (капіталодавця, інвестора, кредитора) та позичальника. 
Отже, гроші мають свою ціну, яка формується на грошовому ринку у вигляді про-
цента.

 Відсоткова ставка – це відношення суми дохіду, виплаченого за фіксований 
інтервал часу, до величини позики. Інтервал, до якого приурочена відсотко-
ва ставка, називається періодом нарахування. Періодом нарахування може 
бути рік, півріччя, квартал, місяць.

Якщо відсотки нараховуються в кінці періоду нарахування (року, кварталу), вони 
називаються декурсивними. Їх величина визначається, виходячи з величини капіта-
лу, що надається. Відповідно декурсивна відсоткова ставка (позиковий відсоток, rn) 
представляє собою виражене у відсотках відношення суми нарахованого за певний 
інтервал дохіду до суми, що є на початок даного інтервалу:
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P V
P VF Vrn


 ,                                                    (4.1)

У фінансових розрахунках перший показник ще називається «відсотковою став-
кою», «відсотком», «ставкою відсотку», «нормою прибутку», «дохідністю».

Якщо ж відсотки нараховуються на початку року, кварталу тощо, вони називають-
ся антисипативними. Антисипативний метод використовується в періоди високої 
інфляції або, наприклад, під час обліку векселів у банку. Сума процентних грошей ви-
значається, виходячи з нарощеної суми. Відсотковою ставкою буде відношення суми 
дохіду, що виплачується за певний інтервал, до величини нарощеної суми, одержаної 
по закінченні цього інтервалу (у відсотках):

P V
P VF Vdn


 ,                                                   (4.2)

Визначена таким чином відсоткова ставка називається (в широкому смислі слова) 
обліковою ставкою, дисконтом або антисипативним відсотком.

Очевидно, що обидві ставки взаємопов’язані, тобто, знаючи один показник, можна 
розрахувати інший:
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Декурсивний спосіб нарахування відсотків є поширеним в світовій практиці; анти-
сипативний метод нарахування відсотків застосовувався в країнах розвинутої ринко-
вої економіки, як правило, в періоди високої інфляції. 

Таким чином в умовах необхідності вибору об’єктів інвестування з урахуванням 
ризику та дохідності вкладень, гроші набувають такої властивості, як часова вартість. 
Визначення часової вартості дозволяє обґрунтувати вибір варіантів їх вкладення і 
саме тому є одним із найбільш розповсюджених інструментів фінансового менедж-
менту.

4.2. Визначення майбутньої вартості грошей
Будь-які виважені інвестиції або вкладені гроші мають забезпечити зростання вар-

тості активів з часом. Вкладаючи певну суму грошей, потрібно визначити, як зросте 
вартість цих грошей в майбутньому з огляду на те, що очікувана норма прибутку відо-
ма. Підрахування цього і є визначенням майбутньої вартості (Future value – FV) інвес-
тицій. 

Майбутня вартість таких грошових потоків визначається нарощенням на вели-
чину процента, який може бути отриманий у разі, якщо наявні грошові кошти будуть 
використані для фінансування тієї чи іншої фінансової операції. 

 
 
 
 
 
 
 
 

У 1624 році  індіанці продали острів Манхеттен  за надзвичайно низьку ціну – 24 
дол. Як б  вони не витрачали ці гроші, а інвестували  їх  з розрахунку 5% річних,  то у 
2006 році мали б 2,98 млрд. дол. – суму,  достатню  для  того,  щоб  купити  багато  ділянок  
у  Нью-Йорку.  

Як б  індіанці були більш проникливими, вони інвестували б свої 24 дол. під 7% 
(складних) щорічно  і зараз мали б уже 4025,44 млрд. дол. В   племені  міг  би  за  
багатством  конкурувати  з  найбагатшими особами світу [1].  

Наведені розрахунки відомі як DCF-аналіз (discounted cash flow analysis). 
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Відповідно, майбутня вартість сучасного грошового потоку відповідає абсолютній 
величині суми грошових коштів (включаючи основну сума та проценти), яку отримає 
їх власник за умови їх інвестування через певний проміжок часу – плановий (аналі-
зований) період. Такий підхід дає змогу фінансовому менеджеру отримати зіставні 
абсолютні величини вартості грошей для прийняття необхідних управлінських рішень 
щодо інвестування.

Розрахунок майбутньої вартості грошей FV передбачає врахування їх дохідності: 
відмовляючись від поточного споживання, вкладник прагне протягом певного пе-
ріоду отримати дохід, що вимірюється нормою (ставкою) дохідності. Таким чином 
вкладена на певний момент часу сума збільшиться у майбутньому на суму дохіду 
інвестора.

Як було відзначено вище, сам процес збільшення вартості грошей у часі отримав 
назву компаундинг (нарощення). 

Економічний зміст нарощення – визначення суми, якою буде (або бажає) воло-
діти інвестор по закінченню операції вкладання коштів.

Компаундування є фінансово-математичною моделлю визначення майбутньої 
вартості грошових коштів, які є у розпорядженні підприємця на початок планового 
періоду (у поточний момент часу). 

Можливість практичного застосування моделей нарощення для визначення май-
бутньої вартості грошових потоків потребує їх відповідної фінансово-математичної 
формалізації. Для аналізу грошових потоків, запланованих до надходження в резуль-
таті здійснення інвестиційного проекту (інших фінансових операцій), можуть вико-
ристовуватися різні моделі, у тому числі: 

  просте нарощення вартості грошових потоків; 
  нарощення ануїтетів (відстроченої або авансової ренти) – детально буде роз-
глянуто у параграфі 4.4.

Під простим компаундуванням (нарощенням) (single compounding) розуміють 
фінансово-математичну модель розрахунку вартості наявних грошових ресурсів, або 
теперішніх грошових потоків, використання яких протягом чітко визначеного періо-
ду, як очікується, дасть можливість отримати відповідний економічний ефект у май-
бутньому. 

Результатом простого нарощення є майбутня вартість (future value, або FV) тепе-
рішнього грошового потоку, або грошових коштів, які перебувають у розпорядженні 
на поточний момент часу. 

Отже, просте компаундування – це визначення майбутньої вартості грошей, вкла-
дених одноразово на певний термін під певний процент.

Однак, слід відзначити, що майбутня вартість вкладених коштів залежить не лише 
від часового періоду та дохідності, але й від системи нарахування відсотків.

При проведенні фінансово-економічних розрахунків, пов’язаних із вкладенням ко-
штів, процеси нарощування (компаундування) вартості можуть здійснюватися двома спо-
собами: 

  за схемою простих процентів;
  за схемою складних процентів.

Простим процентом називається нарахування з теперішньої вартості вкладу в кін-
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ці одного періоду платежу, зумовленого умовами інвестування (місяць, квартал тощо). 
Простий процент обчислюється за формулою 4.4:

 nrP VF V  1 ,                                                    (4.4)
де FV – нарощена сума;

PV – сума коштів, інвестованих у початковий період, грн; 
r – проста річна ставка позичкового відсотка, коефіцієнт.; 
п – тривалість періоду нарахування в роках.

Приклад. На депозит вкладено 1000 грн. на 2 роки під 24 % річних. Визначити 
суму вкладу на кінець другого року.

FV = 1000 * (1 + 0,24 * 2) = 1000 * 1,48 = 1480 грн.
Тобто у разі нарахування простих відсотків базою для визначення майбутньої вар-

тості грошей є величина початкового внеску.
Інколи термін інвестування може бути меншим за рік, тоді застосовують фор-

мулу 4.5 для розрахунку:

  rKdP VF V  /1 ,                                                 (4.5)
де d – тривалість періоду нарахування в днях; K – тривалість року в днях.
Отже, сутність методу нарахування за простими процентами зводиться до того, що 

проценти нараховуються упродовж усього терміну інвестицій (кредиту) на ту саму вели-
чину капіталу, що інвестується.

У процесі аналізу інвестиційних рішень, де терміни вкладання грошей, як прави-
ло, перевищують один рік, прийнято використовувати складні відсотки. 

Складним відсотком називають суму дохіду, яка утворюється в результаті ін-
вестування грошей за умови, що сума нарахованого простого відсотка не виплачу-
ється в кінці кожного періоду, а приєднується до суми основного внеску і в наступно-
му платіжному періоді сама приносить дохід.  

 
 
 
 
 
 

Основна різниця між простими та складними відсотками 
полягає в тому, що визначення складних відсотків передбачає нарахування відсотків на 
відсотки, тобто базою для нарахування є не сума внеску, а величина внеску попереднього року 
з урахуванням відсотків. Це відповідає ситуації, коли дохід від внеску попереднього року ре 
інвестується, тобто мова йде на збільшення початкового внеску, що призводить до постійного 
зростання бази для нарахування відсотків і зростання доходу вкладника. 

Майбутня вартість через один рік вираховується просто, але якщо потрібно дізна-
тись, скільки грошей буде на рахунку через кілька років, використовуємо формулу 4.6:

 nrP VF V  1 ,                                                  (4.6)
де FV – майбутня вартість коштів; 

PV – початковий депозит (основна сума);
r – річна ставка процента;
n – кількість років. 

Приклад. На депозит вкладено 1000 грн. на 2 роки під 24 % річних. Визначити 
суму вкладу на кінець другого року. 

FV = 1000 * (1 + 0,24)2 = 1000 * 1,5376 = 1537 грн.
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Щоб прискорити підрахунки майбутньої вартості, існують спеціальні фінансові та-
блиці (Додаток А). У них підраховано фактор (1+R)n за певну кількість років. Якщо 
відома процентна ставка, легко можна визначити фактор (FVIF – Future Value Interest 
Faktor), на який треба помножити суму початкового вкладу, щоб підрахувати майбут-
ню вартість. 

Таблиця із Додатку А показує значення процентного фактора майбутньої вартості 
(FVIF) і дуже зручна для визначення величин майбутньої вартості:

FVIFPVFV  ,                                               (4.7)
де FVIF – процентний фактор майбутньої вартості, стандартні значення якого 

представлені в таблиці значень фактора поточної вартості (Додаток А).
Користуватись таблицями майбутньої вартості досить просто. 
Однак, завжди слід пам’ятати: одне суттєве пояснення при використанні фінан-

сових таблиць – цифри в першій колонці не завжди означають рік (Додаток А). Це 
кількість періодів. В інших колонках наведені процентні ставки для кожного періоду. 

Приклад. Необхідно визначити FV інвестицій на суму $100 через З роки, врахову-
ючи вклад під 10%. 

Знаходимо фактор 1,33 та перемножуємо його на суму інвестиції: $100 * 1,33 = 
$133. 

Якщо треба підрахувати приріст суми інвестиції через 3 роки, необхідно відняти 
1,00 від значення фактора, і одержуємо приріст у процентах: 1,33 – 1,00 = 0,33, або 
33%. Іншими словами, $100, які стали $133, збільшились на 33%.

Якщо треба знайти річну ставку складного процента за інвестицією на суму $100, 
що зросте на 33% за 3 роки, то спершу слід знайти фактор (133%, або 1,00 + 0,33 = 
1,33) в таблиці проти третього року. Якщо дивитись проти ставки процента, то видно, 
що процентна ставка для інвестицій $100, що зростають за 3 роки на 33%, буде 10%, і 
навпаки, якщо необхідно знати, за скільки років інвестиції за 10% річних зростуть на 
33%, потрібно знайти в таблиці значення фактора 1,33 проти 10%, і тоді легко визна-
чити відповідний період — 3 роки.

У деяких випадках виникає потреба визначення майбутньої вартості грошей із 
врахуванням інфляції. При цьому для коригування величини вартості застосовується 
показник прогнозного рівня інфляції (Іпр), а співвідношення для розрахунку вартості 
набуває вигляду: 

 n)1()1( np
n

n IrP VF V  ,                                      (4.8)
де Іпр – показник прогнозного рівня інфляції.
Досі, з метою спрощення, припускалось, що складний процент нараховується раз на 

рік. Але на практиці це буває рідко. Складний відсоток може нараховуватися частіше, 
ніж один раз на рік (наприклад, раз в півроку, квартал, місяць тощо). Сама ж періо-
дичність нарахування складних процентів не змінює ні таблиці, ні рівняння.

Як правило, у фінансових контрактах фіксується річна відсоткова ставка і при цьо-
му відсотки можуть нараховуватися по півріччях, кварталах, місяцях тощо. Відсо-
тки, що нараховуються з певною періодичністю, називаються дискретними. У цьому 
випадку річна ставка називається номінальною, а відсоткова ставка за один інтервал 
нарахування вважається рівною відношенню номінальної ставки до кількості інтер-
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валів в році. 
При нарахуванні відсотків декілька разів за період розрахунок майбутньої вар-

тості відбувається наступним чином:
mn

m
rP VF V









  1 ,                                                  (4.9)

де m – кількість нарахувань в періоді.

Приклад. Необхідно знайти майбутню вартість суми 1000 грн., на яку щомісячно 
нараховується складний процент за річної ставки 24% через 2 роки. 

FV = 1000 * (1 + 
12
24,0

)2 * 12 =1000 * (1 + 0,02)24 = 1000 * 1,6084 = =1608,4 грн.

Розглянемо приклад розрахунку майбутньої вартості з використанням фінансових 
таблиць.

Приклад: Ви поклали в банк $100 під 8% річних з нарахуванням процентів щоквар-
тально. Це означає, що в кінці кожного кварталу ваш депозит зростає і процент на-
раховується на основний депозит та на нарощений процент. Скільки буде на вашому 
рахунку на кінець першого року?

Розв’язок: Використовуючи ставку 2% (8%/4=2%) вираховуємо складний процент:
1-й квартал  $100,00 х 1,02 = $102,00
2-й квартал  $102,00 х 1,02 = $104,04
3-й квартал  $104,04 х 1,02 = $106,12
4-й квартал  $106,12 х 1,02= $108,24
На початок наступного року на банківському депозиті буде $108,24. 
Щоб визначити суму депозиту, простіше скористатись таблицею майбутньої вар-

тості (Додаток А). Отже, маємо 4 періоди, в таблиці знаходимо 4 періоди (роки), на-
впроти 2%, і визначаємо значення фактора FV=1,0824. 

Тобто на початку наступного року на депозиті буде $108,24 ($100 х 1,0824). 
Отже, можна зробити висновок, що при фіксованій номінальній ставці є необхід-

ним зазначення частоти нарахувань, оскільки зі зростанням кількості нарахувань від-
сотків протягом року абсолютний річний дохід зростає.

Складний відсоток може нараховуватись дуже часто. Якщо тривалість інтервалу 
нарахування наближається до нуля, а періодичність нарахування відсотків – до 
нескінченності (m → ∞), ми одержимо безперервне нарахування відсотків, яке 
нерідко використовується в світовій практиці. Іншими словами, безперервне нараху-
вання відсотків називається нескінченним компаундингом. Незважаючи на те, що 
непросто уявити частоту нарахування відсотків, яка дорівнює нескінченності, мате-
матично можливо визначити ту суму коштів, яку одержить інвестор, якщо розмістить 
гроші на умовах відсотку, що нараховується безперервно. Формула для нескінченно 
нараховуваного відсотка має наступний вигляд:

nrneP VF V  ,                                                    (4.10)
де rn – відсоток, що нараховується безперервно;

n – період часу нарахування відсотку; 
е – 2,71828...
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У практиці фінансового ринку відсоток, що нараховується по активу, задають як 
простий відсоток з розрахунку на рік. Однак, якщо в рамках року по активу перед-
бачено нарахування складного відсотка, то загальний результат, який одержить інвес-
тор, буде вище декларованого. Щоб його визначити, необхідно розрахувати ефектив-
ний або реальний відсоток.

 Ефективний (реальний) відсоток – це відсоток, який одержується за ре-
зультатами року при нарахуванні складного відсотка. Ефективний відсоток 
можна визначити з наступного співвідношення:

1)
m
r1()

m
r1(1  m

еф
m

еф rr ,                          (4.11)

де rеф – ефективний відсоток;
r – простий відсоток з розрахунку на рік, який заданий за умовами фінансового 
інструменту.

Комбінація простого і складного відсотків. Досить часто фінансові контракти 
укладаються на період, що відрізняється від цілої кількості років. У даному випадку 
відсотки можуть нараховуватися або за схемою складних відсотків або за наступною 
схемою:

 
360

1)1( trrP VF V n
tn  ,                                   (4.12)

де FVn+t – сума, яку одержить інвестор за n років і t днів;
РV – початково інвестована сума;
t – число днів, за які нараховується простий відсоток;
r – відсоток, що нараховується протягом року.

Потрібно враховувати, що даний метод дає менший, ніж потрібно результат.
Отже, в ситуації, коли номінали грошових сум досить високі, цей метод не вико-

ристовується. 
У цьому разі застосовують наступні формули (4.13) і (4.14) (капіталізація відсотків 

здійснюється щорічно):
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За допомогою простих алгебраїчних міркувань розглянемо співвідношення між 
показниками нарощення для простих і складних відсотків: 
 
 
 
 
 
 
 

Якщо п < 1 року, то 1 + n × r > (1 
+ r)п - Інвестувати при простих 

відсотках більш вигідно 

Якщо п > 1 року, то 1 + n × r < (1 + r)п 
-  Більш прийнятною для інвестора є 

схема складних процентів 

Якщо n = 1 рік, то 1 + n × r  = (1 + r)п. У цьому випадку 
вибір варіанта значення не має 
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4.3. Визначення теперішньої (поточної) вартості грошей
У фінансових розрахунках існує потреба порівнювати між собою різні суми гро-

шей в різні моменти часу. Саме тому досить часто виникає необхідність визначення 
теперішньої (поточної) вартості (Present Value – РV) грошей, яка виступає основою 
для порівняння прибутковості різних проектів та інвестицій за певний період. 

Теперішня вартість – це грошова вартість майбутніх надходжень чи дохідів з по-
правкою на ставки дисконту (капіталізації). 
З формального погляду, ставка дисконтування – це відсоткова ставка, яка вико-

ристовується для приведення майбутніх надходжень (грошових потоків і прибутку) 
до теперішньої вартості. Ставка дисконтування виражається у відсотках або частках 
одиниці. Верхній рівень ставки дисконтування теоретично може бути більшим 100 % 
(більше 1), а нижній рівень визначається економічними чинниками. З економічного 
погляду, ставка дисконтування – міра затрат на залучення капіталу для інвестування 
в конкретний інвестиційний проект.

Інакше кажучи, ставка дисконтування – це очікувана інвесторами ставка дохіднос-
ті на вкладений капітал за наявності альтернативних можливостей його вкладення 
в об’єкти інвестування з аналогічним рівнем ризику. У зв’язку з цим нижнім рівнем 
ставки дисконтування є так звана «безризикова» ставка. По суті, це така ставка від-
сотка, під яку інвестори могли б дати гроші в борг, якби не було небезпеки повернути 
їх назад, або під яку вони могли б взяти гроші в борг, якби їх заставне забезпечення 
було б настільки надійним, що кредитори вважали б шанси на несплату мізерними. 

У країнах з розвиненою ринковою економікою як «безризикову» ставку викорис-
товують відсоток по цінних паперах, гарантованих урядом США, або поточну ставку 
дохідності по казначейських векселях і облігаціях. В окремих великих проектах, які 
передбачають фінансування як за рахунок вітчизняного, так й іноземного капіталу, 
рівень «безризикової» ставки приймають за ставкою LIBOR (відсоткова ставка, за 
якою на європейському валютному ринку банки пропонують один одному депозити). 
Для умов України питання встановлення рівня «безризикової» ставки не може бути 
визначено однозначно. Однією з основних причин цього є відсутність сформованого 
ринку капіталу всередині країни. 

Для підрахунку теперішньої вартості слід визначити ставку дисконту, що врахову-
вала б ризикованість певного проекту чи інвестицій. Існує просте правило:

 Високий ризик означає високу ставку дисконту (капіталізації), малий ризик 
означає низьку дисконтну ставку.

Коли рівень ризику визначено, далі слід скоригувати майбутні дохіди з урахуван-
ням невизначеності часу. 

Загалом для оцінки дисконтних ставок використовують такі принципи:
  з двох майбутніх надходжень вищу дисконтну ставку матиме те, що надійде піз-
ніше;

  чим нижчий визначений рівень ризику, тим нижчою має бути ставка дисконту;
  якщо загальні процентні ставки на ринку ростуть, ростуть і дисконтні ставки;
  ризик може зменшитись, якщо є перспектива ділового підйому, зниження ін-
фляції та процентних ставок. 



Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових
розрахунках 93

Розрахунок теперішньої вартості грошей здійснюють за допомогою процесу дис-
контування, який є протилежним компаундуванню. 

Дисконтування – це знаходження початкової або теперішньої суми боргу (РV) за 
відомою кінцевою сумою (FV), яку слід віддати через деякий час (n). Тобто дискон-
тування – це процес зведення економічних показників різних років до порівняного 
в часі вигляду.

 Кажуть: сума FV – дисконтується, а різниця FV – РV називається дискон-
том і позначається D. Дисконт – це відсоткові гроші (відсотки), нарахова-
ні і забрані наперед.

За умов ринку задача дисконтування виникає дуже часто при виробленні умов 
контрактів між двома підприємствами, різними об’єктами господарювання, при ви-
значенні теперішньої ринкової вартості векселів, акцій, облігацій та інших цінних 
паперів.

Практичне застосування дисконтування для визначення приведеної теперішньої 
вартості грошових потоків вимагає відповідної фінансово-математичної формаліза-
ції моделі дисконтування – визначення абсолютної величини дисконту. Залежно від 
потреб аналізу грошових потоків та зміни їх вартості у часі можуть використовува-
тися такі моделі дисконтування: 

  просте дисконтування; 
  дисконтування ануїтетів (відстроченої або авансової ренти) – детально буде 
розглянуто у параграфі 4.4.

Під простим дисконтуванням (single discounting) розуміють фінансово-матема-
тичну модель розрахунку приведеної вартості майбутнього грошового потоку, отри-
мання якого, як очікується, відбудеться одноразово через чітко визначений період. 
Результатом простого дисконтування є приведена теперішня вартість (present value, 
або PV) окремого майбутнього грошового потоку.

Процеси компаундування і дисконтування тісно взаємозв’язані один з одним. Ви-
значення поточної вартості (дисконтування) є прямою протилежністю компаундуван-
ню, тобто ці величини характеризуються зворотною залежністю:

n
n PV

FV 1
                                                    (4.15)

Таким чином, якщо нам відомий показник майбутньої вартості грошей (FV), то 
за допомогою дисконтування ми можемо розрахувати їх теперішню вартість (PV).

Дисконтування здійснюється за допомогою коефіцієнта дисконтування (дискон-
туючого множника, d). 

Визначимо дисконтну ставку d, як наступне відношення: 
d= (FVn – PV п)/ п × FVп ,                                                                   (4.16)

Теперішня вартість грошей може визначатися виходячи із простої чи складної схе-
ми нарахування відсотків.

Користуючись співвідношенням (4.15) і враховуючи залежність між функціями 
компаундингу і дисконтування, наведемо формулу для визначення поточної вартості 
грошей у випадку використання дисконтної ставки для схеми простих відсотків:
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 rn
FVPV
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 або )(ïðäkFVPV   ,                       (4.17)

де РV – приведена теперішня вартість майбутнього грошового потоку; 
FV – абсолютна величина майбутнього грошового потоку; 
n – кількість інтервалів у плановому періоді; 
r – ставка дисконтування (виражена десятковим дробом);
Kд(пр.) – коефіцієнт дисконтування при застосуванні простих відсотків (вираже-
ний десятковим дробом).

Приклад. Яку суму треба покласти на депозитний рахунок інвестору, щоб у кінці 
четвертого року отримати 25000 грн., якщо відсотки встановлено на рівні 16% і 
нараховуються вони за простою схемою?

Відповідь:   .9,15243
)416,01(

1250004 грнPV 




При врахуванні інфляції, як і у випадку визначення майбутньої вартості, результат 
коригується шляхом врахування її прогнозного рівня (Іпр):

 nr)(1)1(
1




npI
FVPV ,                                    (4.18)

де Іпр – прогнозний рівень інфляції;
Дисконтування з використанням складних відсотків є досить поширеним способом 

визначення поточної вартості грошей, що використовується не лише у фінансовому 
менеджменті, а й у інвестиційному проектуванні та при визначенні вартості бізнесу.

Задачу визначення теперішньої вартості за схемою складних відсотків вирішують 
за допомогою формули 4.19:
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FV
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,                                      (4.19)

де 
 nr1

1 – це коефіцієнт дисконтування. Економічний коефіцієнт дисконтування

полягає в тому, що його величина відповідає поточній вартості однієї грошової оди-
ниці, яка буде одержана в кінці періоду n при складному відсотка r. Його величина 
залежить від тривалості всього періоду і необхідної ставки дисконту.

Приклад. Припустимо, що дехто хотів би мати через 4 роки 1000 грн., яких 
недостає до суми сплати за навчання дитини у престижному університеті. Якщо 
середня ставка по депозитах становить 15%, яку суму йому слід віднести до бан-
ку? 

Відповідь:   .19,247
)15,01(

11000 44 грнPV 


  

Можна визначити теперішню вартість майбутнього грошового потоку із вико-
ристанням фінансової таблиці (Додаток Б), яка містить абсолютне значення ставки 
дисконтування, виходячи із рівня процентної ставки та кількості інтервалів у плано-
вому періоді. Таблиця визначення теперішньої вартості економить багато зусиль для 
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підрахування різних її факторів. Ця таблиця, наприклад, показує, що вартість зменшу-
ється, коли зростає проміжок часу, а також коли підвищується ставка дисконту. 

У Додатку Б наведені лише ті значення факторів, які, якщо їх перемножити на 
майбутню вартість, дають значення теперішньої вартості. Відповідно з урахуванням 
даних фінансової таблиці із Додатку Б теперішню вартість розраховують за форму-
лою 4. 20:

 
PVIFFV

r
FVPV n 
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,                                     (4. 20)

де PVIF – фактор (множник) поточної вартості, стандартні значення якого наведе-
ні в таблиці значень фактора поточної вартості (Додаток Б).

Приклад. Припустимо, ви хочете визначити теперішню вартість $ 1000 через 3 
роки; ви сподіваєтесь на щорічний рівень ризику, пов’язаний з реалізацією проектів 
під 10 %.

Як видно з Додатку А, значення факторів зростає від часу і росту складного про-
цента. Отож, якщо ці фактори підставити в знаменник останнього рівняння, теперішня 
вартість $ 1000 через 3 роки буде:

$ 1000 /(1+0,10)3 = $ 751
Як з’явилась ця вартість? Шляхом простого перемноження (1,10 х 1,10 х 1,10 = 1,33) 

та використання цього фактора для дисконтування:
$ 1000 /1,33 = $ 751
В останньому прикладі, де стояло завдання визначити теперішню вартість $1000 

через 3 роки, досить було подивитись на кількість років та відповідний процентний 
фактор теперішньої вартості – (PVIF) Ргеsent Value interest Factor згідно з поданою 
дисконтною ставкою. Як показано у Додатку Б, цей фактор становить 0,751. Щоб 
одержати теперішню вартість $1000 через З роки, маючи дисконт 10%, перемножте 
значення фактора на суму теперішньої вартості ($1000*(0,751=:$751). Той самий ре-
зультат ви одержали шляхом довших підрахунків.

Якщо нарахування відсотків планується більше одного разу за рік, то розраху-
нок проводять за формулою 4. 21:

  nmmr
FVPV 
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,                              (4. 21)

 де т – кількість нарахувань за рік, од.
Для відсотка, що нараховується безперервно теперішня вартість коштів визна-

чається за формулою 4. 22:

m
n

e
FV

PV  ,                                                (4.22)

Теперішня вартість, є сумою грошей, яка, якщо її інвестувати у поточному році під 
даний процент r, зросте через n років у майбутньому до необхідного або бажаного 
рівня. Теперішня вартість – це єдиний правильний шлях для конвертації потоків май-
бутніх платежів у сьогоднішні гроші.

Очевидно, якщо ви маєте два різні проекти з однаковим періодом реалізації та ви-
тратами, але різними факторами ризику, то можна визначити їхню теперішню вартість 
і порівняти, який з них доцільніше вибрати. Оцінка доцільності капіталовкладень у 
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ті чи інші проекти або інвестиції в основу бере поняття теперішньої вартості. Все 
зводиться до того, щоб дисконтувати майбутній дохід залежно від рівня ризику та не-
певності майбутнього. Метод визначення теперішньої вартості дає змогу це зробити.

Приклад. Припустімо, фірма сподівається одержати такі суми грошей за на-
ступні чотири роки: 1-й рік – 1000 тис. грн.; 2-й рік – 1200 тис. грн.; 3-й рік –
1500 тис. грн.; 4-й рік – 900 тис. грн.

Теперішня вартість всього грошового потоку є простою сумою вартості грошових 
потоків за кожен рік. Якщо дисконтна ставка дорівнює 10%, теперішня вартість грошо-
вих потоків за 4 роки дорівнюватиме 3642,43 тис. грн.:
Рік Грошовий потік, 

тис. грн.
Процентний фактор теперішньої вартості (дивись 

Додаток Б)
Теперішня вартість, 

тис. грн.
1 1000 0,9091 909,10
2 1200 0,8264 991,68
3 1500 0,7513 1126,95
4 900 0,6830 614,70
Теперішня вартість грошового потоку за 4 роки становить 3642,43 тис. грн.

Таблиця теперішньої вартості (Додаток Б) очевидно економить фінансистам 
багато часу. Зверніть увагу на те, що за пониження ставки дисконту росте значення 
теперішньої вартості, коли ж ставки ростуть – вартість падає. Отже, має бути зрозумі-
ло, що поняття теперішньої вартості є важливим фактором для вибору рішення про 
вкладання грошей та інвестицій.

4.4. Визначення вартості ануїтетів
Інвестування грошових коштів у різноманітні програми, створення грошових фон-

дів цільового призначення, пoгaшення банківської заборгованості тощо передбача-
ють виплати, що здійснюватимуться через певні проміжки часу. При цьому виникає 
ряд послідовних платежів, які називають потоком платежів.
Ряд послідовних фіксованих платежів, що здійснюються через рівні проміжки 

часу, називають фінансовою рентою або ануїтетом (annuity). 
Теорія ануїтетів є важливою частиною фінансової математики. Розрізняють два 

основних типи рент: 
  безумовні ренти – ренти з фіксованим строком, тобто дати першої і останньої 
виплати визначені до початку ренти;

  умовні ренти – ренти, в яких дата першої та останньої виплат залежить від 
певної події. 

Вони можуть здійснюватись або в кінці, або на початку кожного періоду. 
У відповідності до цього розрізняють два види ануїтетів (рент): 

  звичайний (відкладений, постнумерандо), – платежі здійснюються наприкінці 
кожного періоду; 

  попередній (авансовий, вексельний, пренумерандо) – платежі або виписка 
рахунків здійснюються на початок кожного періоду. 

Ануїтет може бути вихідним грошовим потоком підприємця (здійснення періодич-
них рівновеликих внесків на рахунок банківської установи) або вхідним грошовим 
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потоком (надходження орендної плати, яка найчастіше встановлюється однаковою 
фіксованою сумою).

Узагальнюючими показниками ануїтету є його майбутня і теперішня вартість.
Нехай інвестор протягом певного періоду часу в кінці кожного року одержує пла-

тежі, які не є однаковими. Якщо він буде інвестувати суму кожного платежу на час 
до закінчення даного періоду, то після його завершення одержить деяку суму грошей, 
яку називають майбутньою вартістю потоку платежів.

Майбутня вартість ануїтету – це сума всіх членів потоків платежів з нарахо-
ваними на них процентами на кінець періоду, тобто на дату останньої виплати. 
Вона показує, яку величину представлятиме капітал, що вкладається через рівні про-
міжки часу впродовж всього терміну ануїтету разом з нарахованими процентами.

Формула визначення майбутньої вартості звичайного ануїтету (на кінець 
року) така:

 
A

n

A
кр FVIFA

r
rAFV 




11
,                            (4. 23)

де FVA – загальна майбутня вартість ануїтету на кінець визначеного періоду;
A – ануїтетні платежі;

Визначення майбутньої вартості ануїтетів за допомогою таблиць (Додаток В) пе-
редбачає використання фактору процента майбутньої вартості ануїтетів (FVIFА) за n 
періодів з r процентною ставкою:
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де FVIFA – ануїтетний фактор, або процентний фактор майбутньої вартості ануїтету 
(Додаток В).

Для того, щоб обчислити майбутню вартість ануїтетів за допомогою таблиць, ви-
користовується формула 4. 25: 

AA FVIFAFV  ,                                         (4. 25)
Слід звернути увагу, що формула (4.25) стосується звичайного (відстроченого) 

ануїтету (ренти).

Приклад. Визначте загальну майбутню вартість платежів ануїтету на суму $100, 
що сплачується раз на рік вподовж чотирьох років. Візьміть складний процент 10%. 

Визначити загальну майбутню вартість цих послідовних платежів не важко. Досить 
підсумувати фактори майбутньої вартості за кожен рік, в якому сплачується ануїтет. 

За таблицею майбутньої вартості, фактор ануїтету за 4 роки за 10% складного про-
центу є: 1,000 + 1,100 + 1,210 + 1,33, або 4,641. Через 4 роки щорічний платіж $100 
буде вартий $100*4,641, або $464,10.

Використовуючи дані з нашого прикладу, визначимо фактор 4-річного ануїтету. Він 
становить 4,641.

Проте, якщо має місце авансовий ануїтет (рента), порядок кількісної оцінки май-
бутньої вартості грошового потоку дещо змінюється. 

Необхідність коригування фінансово-математичної моделі оцінки відстроченої 
ренти обумовлена відмінностями у порядку руху грошових коштів, що наочно можна 
побачити в таблиці. Так, для звичайного ануїтету грошові потоки виникають по за-
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кінченні першого інтервалу періоду, який аналізується (саме тому звичайний ануїтет 
часто називають відстроченим). 

Для авансового ануїтету характерним є рух грошових коштів уже починаючи з 
першого інтервалу планового періоду. Згадані відмінності обумовлюють різницю між 
відстроченим та авансовим ануїтетом на один інтервал, що і закладено у фінансово-
математичну модель оцінки майбутньої вартості авансового ануїтету. 

Для розрахунку майбутньої вартості авансового ануїтету (на початок року) за-
стосовується формула 4. 26:
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Приклад. Визначити майбутню вартість ануїтету, якщо щорічний внесок скла-
дає 6000 грн. протягом п’яти років, а відсоткова ставка – 16%. Порівняти ануїтети 
за умов здійснення внесків на початок та в кінці року.
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Коли фінансові менеджери стоять перед тим, що в майбутньому постійно, регу-
лярно надходитимуть гроші і їм треба визначити теперішню вартість тих надходжень, 
вони можуть зробити дві речі:

1) вирахувати теперішню вартість надходжень за кожен рік, використовуючи відпо-
відні фактори. Але це довга й клопітна справа;

2) вирахувати теперішню вартість ануїтету, використовуючи фактори теперішньої 
вартості ануїтету. Це коротший і найпростіший шлях.

Згадайте, як ми розглядали майбутню вартість ануїтетів і зазначали, що факто-
ри вартості ануїтетів – це сума факторів майбутньої вартості. Той самий принцип 
застосовується, коли визначається теперішня вартість ануїтетів для серії однакових 
надходжень майбутніх грошових потоків. Все, що треба зробити, це скласти фактори 
теперішньої вартості за певний період помножити одержаний загальний ануїтетний 
фактор на грошовий потік за будь-який рік.

Математичне рівняння для визначення теперішньої вартості ануїтету таке:
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де РVкр
А – теперішня вартість ануїтету;

А – сума ануїтету;
r – ставка дисконту (виражена десятковим дробом);
n – кількість років або періодів;
PVIFA – процентний фактор теперішньої вартості ануїтету (показник ануїтетів 
за n – ну кількість періодів, дисконтований на r процента)(Додаток Г).
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У фінансових таблицях підсумовуються фактори теперішньої вартості (Додаток Г). 
У таблиці наведені процентні фактори теперішньої вартості ануїтетів – (PVIFA) Pres-
ent Value Interest Factor Annuities, у результаті чого таблиця досить легко читається. 

Приклад. Скажімо, ви хочете придбати акцію А, що протягом 5 років приноси-
тиме дохід $1,000, а також акцію Б, яка щорічно протягом 5 років даватиме дохіду 
$1,025. Вас цікавить, у які саме акції краще вкласти гроші. Експерт, який робить оцін-
ку цінних паперів, каже, що акції А мають дисконтуватись під 10%, а акції Б під 12%. 

Щоб порівняти теперішню вартість ануїтетів цих акцій, достатньо знайти в таблиці 
відповідні значення процентних факторів теперішньої вартості ануїтетів. За 10% на 
5 років фактор має значення 3,7908, за 12% відповідно 3,6048. Маючи значення цих 
факторів, можна підрахувати теперішню вартість обох акцій:

РV акції А = $1,000x3,791 * $3,791
РV акції Б – $1,025x3,605 = $3,695
Після дисконтування ануїтетів, або грошових дохідів, від цих акцій стає очевид-

ним, що акція Б, дохід від якої нижчий, ніж від акції А, менш приваблива, з огляду на 
співвідношення ризику і дохіду.

Фінансово-математична модель визначення теперішньої вартості ануїтетів за-
стосовується для обчислення постійних рівних виплат з погашення кредиту, оренд-
них платежів за користування активами підприємства, для порівняння теперішньої 
вартості цінних паперів, які дисконтуються під різні процентні ставки та приносять 
власникові певний щорічний дохід, для визначення суми, яку необхідно покласти на 
депозит за умови вилучення з рахунка кожного року однакової суми грошей.

Отже, формула (4.24) стосується звичайного (відстроченого) ануїтету (ренти). 
Проте, якщо має місце авансова рента, порядок розрахунку теперішньої вартості гро-
шового потоку дещо змінюється. 

Необхідність коригування відстроченої ренти обумовлена відмінностями у по-
рядку руху грошових коштів. Для звичайного ануїтету грошові потоки, вартість яких 
оцінюється, виникають по закінченні першого інтервалу аналізованого періоду (тому 
звичайний ануїтет називають також відстроченим). Для авансового ануїтету харак-
терним є рух грошових коштів уже на початку першого інтервалу планового періоду. 
Згадані особливості обумовлюють відмінність між відстроченим та авансовим ануї-
тетом на один інтервал, що і відображає формула оцінки приведеної вартості аван-
сового ануїтету (на початок року):
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Приклад. Визначити теперішню вартість ануїтету, якщо періодичні надходжен-
ня протягом чотирьох років становлять 8000 грн., а відсоткова ставка – 16%. По-
рівняти вартість ануїтетів за умов надходження коштів на початку та в кінці року.
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За авансового ануїтету кожний період дисконтується однією виплатою. Оскільки 
виплати виконуються швидше, така рента має більшу вартість ніж звичайна. Значен-
ня авансової ренти може бути розраховано множенням показника PV звичайної ренти 
на (1 + r).

Таким чином у даній темі розглянуто основні фінансово-математичні моделі, які мо-
жуть бути застосовані для оцінювання вартості грошей у часі та визначення на цій основі 
прибутковості різноманітних інвестиційних проектів і вибору з них оптимальнішого. 

Проте, застосовуючи математичний апарат для вбору того чи іншого варіанта вкла-
дання грошових коштів, фінансовий менеджер повинен також зважати на обставини 
суб’єктивного характеру, які неможливо формалізувати в ту чи іншу фінансово-мате-
матичну модель: джерела виникнення початкового капіталу; репутація фірми, у спра-
ву якої інвестуються кошти; економічна та політична стабільність у країні та ін.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
1. Поясність необхідність визначення майбутньої та теперішньої вартості грошей 

у процесі здійснення фінансових розрахунків.
2. Сформулюйте основний принцип вартості грошей у часі.
3. Які фактори впливають на зміну вартості грошей у часі?
4. Що розуміють під нарощенням і дисконтуванням грошей?
5. У чому полягає різниця між нарахуванням простих та складних відсотків?
6. Як варто коригувати очікувані грошові потоки в зв’язку з інфляцією? 
7. Розкрийте економічний зміст визначення вартості ануїтету.
8. Яким чином врахування моменту здійснення грошових внесків впливає на ре-

зультат визначення майбутньої та теперішньої вартості ануїтету?
9. Як пов’язані між собою компаундинг та дисконтування?
10. Охарактеризуйте необхідність та особливості використання фінансових та-

блиць у процесі визначення вартості грошей у часі.

ТЕСТИ

1. Ануїтет – це: 
а) ставка дисконтування;
б) процентна ставка; 
в) серія вкладів або виплат рівних сум, що здійснюються через певні інтервали 
або певну кількість періодів; 

г) те ж саме, що й дисконтування;
д) немає правильної відповіді.

2. Основні причини, які впливають на вартість грошей у часі, – це: 
а) інфляція; 
б) політична ситуація; 
в) ризик; 
г) рівень дохідів; 
д) ліквідність. 
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3. Дисконт – це: 
а) різниця між нарощеною та теперішньою вартостями; 
б) різниця між сумою, вказаною на векселі та сплаченою власнику векселя до 
настання терміну погашення; 

в) відсоток, який банк утримує при обліку або при покупці векселя; 
г) різниця між ціною придбання товару та ціною реалізації; 
д) дохід від операційної діяльності підприємства. 

4. Звичайний ануїтет – це:
а) ануїтет, коли грошові виплати припадають на початок кожного періоду;
б) ануїтет, коли грошові виплати припадають на кінець кожного періоду;
в) ануїтет, на який нараховують прості відсотки;
г) ануїтет, на який нараховують складні відсотки; 
д) різницю між нарощеною та теперішньою вартостями. 

5. Майбутня вартість грошей – це: 
а) сума інвестованих коштів; 
б) сума інвестованих у даний час коштів, в яку вони перетворяться через пев-
ний період часу з урахуванням певної ставки процента; 

в) сума майбутніх грошових коштів за умови нинішньої оцінки; 
г) інструмент нарощення вартості грошових коштів; 
д) нарощення початкового вкладу шляхом приєднання до нього відсотка. 

6. Операція, пов’язана зі збільшенням початкового вкладу, визначається як: 
а) ануїтет; 
б) компаундування; 
в) дисконтування; 
г) акцептування;
д) рента.

7. Операція, пов’язана із визначенням теперішньої вартості грошей шляхом 
вирахування відсотка із нарощеної суми, визначається як: 
а) ануїтет; 
б) компаундування; 
в) дисконтування; 
г) акцептування;
д) рента.

8. Теперішня вартість грошових коштів представляє собою:
а) суму майбутніх грошових надходжень, зведених з урахуванням певної про-
центної ставки (так званої «дисконтної ставки») до теперішнього періоду 
з поправкою на ризик; 

б) суму інвестованих на поточний момент грошових коштів, в яку вони пере-
творюються через певний проміжок часу з урахуванням певної ставки 
відсотка.

в) процес поетапного збільшення суми вкладу шляхом приєднання до первісно-
го вкладу суми відсотка.
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г) суму, яка нараховується від первісної суми вкладу в кінці одного періоду 
платежу;

д) всі дані вище визначення не дають точної уяви про поняття «теперішньої 
вартості грошових коштів».

9. Яке з визначень в найбільш повній мірі відповідає поняттю «складного 
відсотка»?
а) сума, яка нараховується від первісної суми вкладу в кінці одного періоду 
платежу.

б) сума дохіду, яка утворюється в результаті інвестування при умові, що 
сума нарахованого відсотка не сплачується після кожного періоду, а при-
єднується до основної суми вкладу і сама приносить дохід.

в) приріст вкладених грошових сум у відносному виразі.
г) добуток майбутньої вартості грошових коштів та процентної ставки.
д) жодне з наведених визначень не відбиває сутності поняття «складний від-
соток».

10. Який з алгоритмів дозволяє правильно визначити майбутню вартість 
грошових надходжень (у випадку використання механізму складного від-
сотка)?
а) співвідношення теперішньої вартості грошових коштів та множника на-
рощування суми складних відсотків;

б) добуток теперішньої вартості грошових коштів та множника нарощуван-
ня суми простих відсотків;

в) добуток теперішньої вартості грошових коштів та процентного фактора 
теперішньої вартості;

г) добуток теперішньої вартості грошових коштів та відсоткового фактора 
майбутньої вартості;

д) співвідношення теперішньої вартості грошових коштів та дисконтного 
множника суми простих відсотків.

ГЛОСАРІЙ
Вартість грошей – кількість товарів та послуг, які можна обміняти на одиницю 

грошей; купівельна спроможність одиниці грошей; величина, обернена до рівня цін.
Теперішня вартість майбутніх грошових потоків (PV) – сума майбутніх грошо-

вих надходжень, зведених з урахуванням певної процентної ставки (так званої «дис-
контної ставки») до теперішнього періоду з поправкою на ризик; 

Майбутня вартість грошей (FV) – сума інвестованих у даний час коштів, в яку 
вони перетворяться через певний період часу з урахуванням певної ставки 
процента.

Відсоткова ставка – це відношення суми дохіду, виплаченого за фіксований інтер-
вал часу, до величини позики. 

Ставка дисконтування – це відсоткова ставка, яка використовується для приве-
дення майбутніх надходжень (грошових потоків і прибутку) до теперішньої вартості.

Дисконтування – це знаходження початкової або теперішньої суми боргу (РV) за 
відомою кінцевою сумою (FV), яку слід віддати через деякий час (n). 
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Просте компаундування (нарощення) (single compounding) – фінансово-матема-
тична модель розрахунку вартості наявних грошових ресурсів, або теперішніх гро-
шових потоків, використання яких протягом чітко визначеного періоду, як очікується, 
дасть можливість отримати відповідний економічний ефект у майбутньому. 

Простий процент – нарахування з теперішньої вартості вкладу в кінці одного пері-
оду платежу, зумовленого умовами інвестування (місяць, квартал тощо).

Складний процент – сума дохіду, яка утворюється в результаті інвестування гро-
шей за умови, що сума нарахованого простого відсотка не виплачується в кінці кож-
ного періоду, а приєднується до суми основного внеску і в наступному платіжному 
періоді сама приносить дохід. 

Ануїтет – це серія вкладів або виплат рівних сум, що здійснюються через певні 
інтервали або певну кількість періодів.
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5.4. Формування та розподіл чистого прибутку. 

5.1. Значення управління прибутком підприємства
у фінансовому менеджменті

Метою створення будь-якого підприємства є отримання прибутку. Максимізація 
прибутку є одним з основних завдань фінансового менеджера, яке для свого вирішен-
ня потребує оптимальних рішень у сфері капітальних вкладень, управління структу-
рою та вартістю капіталу, доходами і витратами, основним і оборотним капіталом. 
Стабільне зростання прибутку — це результат ефективного управління фінансами 
господарюючого суб’єкта в цілому. Тому управління прибутком можна розглядати як у 
широкому, так і вузькому розумінні. Прибуток – основна мета діяльності комерційних 
підприємств. Він найбільш повно відображає фінансовий результат підприємницької 
діяльності, забезпечує фінансування розшире ного виробництва, соціально-економіч-
ного розвитку підприєм ства, є джерелом матеріального заохочення працівників і ба-
зою для розрахунків показників інвестиційної привабливості підприєм ства. Прибуток 
є джерелом формування доходів державного бю джету і в цій своїй якості узгоджує 
інтереси держави і підприєм ницьких структур.

Управління прибутком у вузькому розумінні полягає у збільшенні доходів підпри-
ємства; зменшенні витрат; формуванні та реалізації ефективної податкової політики; 
оптимальному розподілі прибутку.

Збільшення доходів підприємства можливе за рахунок розширення ринків збуту 
продукції та освоєння виробництва нових видів продукції. При цьому збільшення до-
ходів за рахунок підвищення ціни реалізації продукції можливе лише при освоєн-
ні нових видів продукції, які користуються підвищеним попитом у споживачів. При 
збільшенні обсягів реалізації продукції, як правило, ціна реалізації зменшується, а 
вигоду підприємство отримує переважно за рахунок зростання загального обсягу ви-
ручки від реалізації.
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Зростання доходів підприємства насамперед забезпечується ефективною марке-
тинговою політикою та розробкою нових перспективних видів продукції, на які очі-
кує споживач. Ці напрями діяльності не є безпосередньо напрямами фінансового 
менеджменту. Однак і маркетингові дослідження, і науково-технічні розробки потре-
бують значних витрат, тому фінансові менеджери підприємства повинні знаходити 
оптимальне співвідношення між розміром таких витрат та можливою вигодою в ре-
зультаті збільшення доходів, поліпшення конкурентної позиції підприємства на рин-
ку, зростання його економічного потенціалу та фінансової стійкості. Для цього необ-
хідно розробляти стратегії розширення виробництва, освоювати нові перспективні 
напрями діяльності та складати відповідно до цих стратегій бізнес-плани.

Зменшення витрат полягає насамперед у проведенні аналізу витрат. Аналізу під-
лягають склад та структура операційних витрат, зокрема виробнича собівартість, ад-
міністративні витрати, витрати на збут, основні складові виробничої собівартості, а 
також позаопераційні витрати. В результаті аналізу виявляють резерви скорочення 
матеріальних витрат, витрат на оплату праці робітників безпосередньо зайнятих на 
виробництві та працівників апарату управління.

Перед проведенням аналізу попередньо з’ясовують, які витрати значною мірою 
визначаються фінансовою політикою підприємства, а які переважно залежать від зо-
внішніх чинників. Враховують також характер виробництва, тобто матеріаломістким 
чи трудомістким воно є. Концентруючи увагу на найвагоміших складових витрат і 
тих, що переважно визначаються внутрішніми чинниками, фінансові менеджери під-
приємства визначають шляхи скорочення витрат, які не призводять до негативних 
наслідків, наприклад, зниження продуктивності праці, зростання підприємницьких 
ризиків загалом і ризиків в операційному циклі, зокрема зниження якості продукції 
тощо.

Формування та реалізація ефективної податкової політики сприяє зниженню по-
даткового тиску, зменшенню обсягу податкових платежів, а отже, збільшенню обсягу 
фінансових ресурсів, що залишаються в розпорядженні підприємства та можуть бути 
використані для його подальшого розвитку. Оскільки податок на прибуток, з одного 
боку, є одним із основних податків, які сплачує підприємство, а з другого, — най-
більш регульованим із боку підприємства, управління податками полягає переважно 
у формуванні ефективної політики щодо сплати податку на прибуток.

Податкова політика підприємства — це комплекс заходів, спрямованих на змен-
шення об’єкта оподаткування й формування грошового потоку податкових платежів, 
найбільш сприятливого для підприємства. Оскільки податок на прибуток розрахову-
ється відносно прибутку, що залежить від витрат та обсягу амортизаційних відраху-
вань за звітний період, важливо проаналізувати склад і структуру усіх витрат підпри-
ємства. Підприємство може в певних межах регулювати не тільки розмір податкових 
платежів, а й їх послідовність у часі. Так, певні витрати можуть бути здійснені раніше 
чи пізніше, доходи отримані із затримкою в часі або завчасно, що коригує величину 
податку на прибуток у відповідному періоді в бік збільшення чи зменшення.

Такі управлінські рішення не змінюють загальної суми податку на прибуток, однак 
впливають на розмір окремих податкових платежів, що дає змогу більш ефективно 
управляти грошовими коштами підприємства.
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Велике значення в процесі управління податками мають також пільги з оподатку-
вання, на які може розраховувати підприємство і які може отримати згідно з чинним 
законодавством.

Для ефективного управління податками фінансові менеджери мають добре знати 
податковий та управлінський облік, а також законодавчу і нормативну бази.

У процесі управління прибутком велике значення має не тільки максимізація при-
бутку, що залишається в розпорядженні підприємства, а й оптимальний його розподіл 
та використання. Підприємство, яке отримує стабільний прибуток, має забезпечувати 
за його рахунок стійке економічне зростання. Підприємство, яке не може наростити 
за рахунок прибутку свій економічний потенціал, неефективно управляє процесами 
розподілу та використання прибутку, а отже, неефективно управляє прибутком у ці-
лому.

В яких пропорціях і на які цілі буде використано прибуток, визначає фінансова по-
літика підприємства. Частина прибутку, що залишається в розпорядженні підприєм-
ства після сплати податків, може бути спрямована на виплату дивідендів власникам-
акціонерам та на інші цілі, не пов’язані з його фінансово-господарською діяльністю, 
наприклад, добровільні внески до благодійних фондів, безповоротна фінансова до-
помога іншим господарюючим суб’єктам тощо. Ця частина прибутку не збільшує фі-
нансових ресурсів підприємства і не може бути використана для його економічного 
зростання. В умовах розвиненої ринкової економіки виплата дивідендів у визначено-
му розмірі є необхідним елементом фінансової політики підприємства, що забезпечує 
стабільний інтерес до нього з боку акціонерів та потенційних інвесторів і сприяє під-
тримці конкурентної позиції підприємства на належному рівні. В умовах перехідної 
економіки та недосконалої законодавчої бази підприємство залежно від його ринкової 
позиції та потреб у фінансових ресурсах може досить широко варіювати розмір диві-
дендних виплат, не побоюючись відпливу акціонерів.

Частина прибутку, що залишається після виплати дивідендів та використання на 
інші цілі, збільшує фінансові ресурси підприємства, а отже, його економічний потен-
ціал. Прибуток частково направляється на збільшення резервного (якщо його розмір 
не досяг визначеного рівня) та статутного капіталу, а також може залишатись нероз-
поділеним. У будь-якому разі залишені в розпорядженні підприємства кошти інвес-
туються в оборотні або необоротні активи, які підприємство використовує надалі в 
процесі фінансово-господарської діяльності з метою отримання прибутку.

Слід відзначити і той факт, що прибуток займає одне з цент ральних місць у загаль-
ній системі вартісних інструментів управ ління економікою, оскільки всі вони прямо 
або опосередковано пов’язані з прибутком. Це стосується і кредиту, ціни, собівар тості 
та інших економічних важелів. Зважаючи на ці обставини, прибуток є одним з осно-
вних об’єктів управління фінансового менеджменту. Тому важливо визначити види 
прибутку та їх класифікацію. 
За видами діяльності прибуток може бути від операційної діяльності, від інвести-

ційної діяльності, від фінансової діяльності.
За джерелами утворення: від реалізації продукції, від реалізації активів; від поза-

реалізаційних операцій.
За складом: від звичайної діяльності, валовий (маржинальний), операційний, над-
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звичайний, чистий прибуток. 
За напрямами використання: для перерахування в бюджет; для споживання; 

капіталізований нерозподілений.
Основну частину прибутку підприємство отримує від опера ційної (основної) ді-

яльності. Не кожне підприємство зай мається фінансовими та інвестиційними опера-
ціями. Але якщо вони здійснюються в діяльності підприємства, то таким чином роз-
ширюється коло джерел утворення прибутку.
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування – це за гальна сума прибутку, 

отримана підприємством від усіх видів діяльності (операційної, інвестиційної, фінан-
сової).
Маржинальний (валовий прибуток) визначається як різниця між чистою виручкою 

від реалізації продукції та собівартістю цієї продукції (змінними витратами).
Надзвичайний прибуток – це різниця між доходами і витра тами в результаті над-

звичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо).
Чистий прибуток є сумою, яка залишилася в розпорядженні підприємства після 

сплати податків, надзвичайних збитків і підля гає перерозподілу за напрямами вико-
ристання.

Управління прибутком є складною бага торівневою системою трансакцій, яка 
включає як мінімум три підсистеми: формування, розподіл, використання. Для кож-
ної з цих підсистем притаманні свої конкретні цілі, завдання, інструментарій їх до-
сягнення.

Разом із тим, кожна з цих підсистем перебуває під впливом інших. Наприклад, об-
сяги прибутку, сформованого на першому етапі, визначають напрями його розподілу. 
Чим більший прибу ток підприємства, тим більше завдань економічного, технічного, 
соціального плану воно може вирішити, розподіливши кошти за певними напрямках 
використання. Водночас ефективність вико ристання впливає на майбутні можливості 
зі збільшення прибут ку на етапі його формування.

В загальному вигляді прибуток визначається як різниця між сумою доходів та 
витратами на виробництво і реалізацію продукції з урахуванням збитків від різних 
господарських операцій. 

Таким чином, прибуток формується в результаті взаємодії багатьох ком понентів. 
Основними завданнями управління прибутком є:

  виявлення резервів збільшення прибутку за рахунок вироб ничої діяльності, ін-
вестиційних і фінансових операцій;

  виявлення резервів нарощування прибутку за рахунок оптимізації постійних 
і змінних витрат, обґрунтування облікової політики підприємства, цінової по-
літики, податкової політики;

  оцінювання прибутковості виробничої і комерційної діяльності;
  визначення підприємницького ризику;
  зміцнення конкурентних позицій підприємства за рахунок підвищення ефек-
тивності розподілу і використання при бутку.

На величину прибутку впливає сукупність багатьох факторів, які необхідно врахо-
вувати в процесі управління. Ці фактори мож на розділити на дві великі групи: зовніш-
ні, які не залежать від підприємства, і внутрішні, на які підприємство може впливати.
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До зовнішніх факторів віднесемо природні умови, транспортні умови, інфра-
структуру ринку, кон’юнктура ринку, ціни на виробничі ресурси, конкуренція на рин-
ку товарів, рівень інфляції, які не залежать від підприємницької діяльності, але мають 
враховуватися при обґрунтуванні управлінських рішень. До внутрішніх факторів – 
обсяги реалізації продукції, структура продукції, собівартість, ціни і якість продукції.

Зовнішні фактори, як правило, не залежать від підприємниць кої діяльності. Фі-
нансовий менеджер повинен їх враховувати при обґрунтуванні управлінських рішень. 
До них належать фактори, пов’язані із загальною економічною ситуацією, з рівнем 
інфляції, специфікою окремих товарних ринків, із впливом природних, гео графічних, 
транспортних і технічних умов на виробництво і реа лізацію продукції.

Внутрішні фактори є безпосереднім об’єктом впливу з боку управлінської систе-
ми підприємства та джерелом збільшення прибутку за рахунок їх втілення в систему 
конкретних заходів і практичної реалізації.

5.2. Формування прибутку від операційної діяльності
Операційний прибуток – це прибуток від основної діяльності підприємства, тобто 

від виробництва і реалізації продукції, по слуг, робіт.
Управління операційним прибутком охоплює велику кількість трансакцій, які ви-

конуються на різних етапах руху грошових коштів, що надійшли від реалізації про-
дукції, послуг, робіт, і забезпечують отримання чистого прибутку.

Ос новною метою управління прибутком є оптимізація грошових надходжень та 
витрат, виявлення резервів та їх мобілізація.

Прибуток (збиток) від операційної діяльності розраховується у декілька етапів і на 
кожному етапі відповідна сума прибутку ко ригується на суму витрат (рис. 5.1.)

№з/п Доходи Витрати і відрахування

1 Дохід від реалізації Непрямі податки та інші вирахування з 
доходу

2 Чистий дохід від реалізації: Собівартість реалізації:

2.1 • готової продукції; • продукції;

2.2 • товарів; • товарів;

2.3 • робіт і послуг • робіт і послуг

3 Валовий прибуток (збиток) як різниця між чистим доходом і собівартістю реалізова-
ної продукції

4 Інший операційний дохід: Інші операційні витрати:

4.1 — Витрати на дослідження і розробки

4.2 Реалізація іноземної валюти Собівартість реалізованої іноземної
валюти

4.3 Реалізація оборотних активів Собівартість реалізованих оборотних
активів

4.4 Операційна оренда активів Витрати від операційної оренди
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4.5 Операційна курсова різниця Втрати від операційної курсової різниці

4.6 Одержані пені, штрафи, неустойки Заплачені пені, штрафи, неустойки

4.7 Відшкодування раніше списаних активів Витрати від знецінення запасів
4.8 — Нестачі, витрати від псування цінностей
4.9 Списання кредиторської заборгованості Сумнівні та безнадійні борги

4.10 Одержання субсидій Інші витрати від операційної діяльності

5 Прибуток (збиток) від іншої операційної діяльності як різниця між іншим операцій-
ним доходом і витратами на його отримання

6 — Адміністративні витрати

7 — Витрати на збут
8 Прибуток (збиток) від операційної діяльності: ряд. 3 + ряд. 5 – ряд. 6 – ряд. 7

Рис. 5.1. Розрахунок прибутку від операційної діяльності

На першому етапі визначається чистий дохід від реалізації продукції шляхом ко-
ригування доходів від реалізації на суму непрямих податків та інших вирахувань з 
доходу.

На другому етапі отриманий результат коригується на собі вартість реалізованої про-
дукції. В результаті розраховується валовий прибуток або збиток від реалізації про-
дукції.

На третьому етапі валовий прибуток збільшується (зменшується) на суму іншого 
операційного прибутку (збитку), який отримується від реалізації інших оборотних ак-
тивів (крім фінан сових інвестицій), операційної оренди активів, операційної кур сової 
різниці, отримання штрафів, пені тощо.

На четвертому етапі визначається прибуток (збиток) від операційної діяльності як 
різниця між результатом, отриманим на третьому етапі, та величиною адміністратив-
них витрат і витрат на збут.

Основними шляхами збільшення операційного прибутку є на рощування обсягів ви-
робництва, зниження собівартості реалізо ваної продукції, розумна асортиментна по-
літика, підвищення якості продукції.

Серед факторів впливу на операційний прибуток чільне місце належить витратам на 
виробництво і реалізацію продукції. До складу операційних витрат входять собівар-
тість реалізованої продукції, адміністративні витрати, витрати на збут, інші операцій-
ні витрати.

Кожен вид операційних витрат розкладається на такі економічні елементи: матері-
альні витрати, оплата праці, нарахування на оплату праці, амортизація, інші опера-
ційні витрати.

Собівартість реалізованої продукції включає прямі матеріальні витрати, прямі ви-
трати на оплату праці, інші прямі витрати та виробничі накладні витрати. 

Прямі витрати змінюються пропор ційно або майже пропорційно до обсягів вироб-
ництва. Накладні виробничі витрати включають витрати допоміжних матеріалів, на 
оплату праці управлінського та обслуговуючого виробничого персоналу, на виконання 
робіт, пов’язаних із ремонтом обладнан ня тощо.
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Таким чином, до складу собівартості готової продукції не відносять управлінські 
витрати загальногосподарського харак теру.

Накладні виробничі витрати за складом та методом розподілу поділяються на змінні 
та постійні. Змінні розподіляються на одиницю продукції на базі фактичного вико-
ристання потужності підприємства методом стандартних витрат і включаються у 
собівартість готової продукції. Постійні бувають розподілені, які розподіляються на 
базі нормальної потужності на оди ницю виробу, і нерозподілені, що включаються до 
складу опера ційних витрат у звіті про фінан сові результати.

У статті «Адміністративні витрати» відображаються загально господарські витра-
ти, пов’язані з утриманням і обслуговуванням підприємства. Це витрати на утримання 
адміністративного, господарського персоналу; витрати на утримання основних засо-
бів адміністративного призначення (оренда, податки, страхування, амортизація, ремонт, 
охорона, комунальні послуги); гонорари за професійні послуги (юридичні, аудитор-
ські, медичні); витрати на дослідження і розробки; витрати на зв’язок; амортизація 
нематеріальних активів; витрати на створення резерву сумнівних боргів, організацій ні 
витрати; витрати на реєстрацію акцій; винагорода директорам; представницькі; не-
продуктивні витрати (простої, прострочені відсотки за кредит, витрати матеріалів, 
штрафи, пені); інші адміністративні витрати.

Стаття «Витрати на збут» передбачає витрати на: пакувальні матеріали, ремонт 
тари; оплата праці й комісійні продавцям, агентам, водіям, робіт никам складу, ВМТЗ; 
на рекламу і маркетинг; відрядження; оплату послуг збутових, посередницьких зовніш-
ньоторгових організацій; оренда, податки, страхування, амортизація, ремонт основних 
засобів відділу збуту, складів; фрахт та інші виплати за транспортування; надання 
знижок покупцям; гарантійне обслуговування.

До статті «Інші операційні витрати» включають собівартість реалізованих вироб-
ничих запасів; сумнівні (безнадійні) борги; витрати від знецінення запасів; втрати від 
операційних курсових різниць; визнані екологічні санкції; відрахування для забезпе-
чення наступних операційних витрат; інші.
Собівартість реалізованої продукції визначається за формулою:

СРП = Зп + Стп – Зк,                                                            (5.1)
де Срп – собівартість реалізованої продукції;

Стп – собівартість товарної продукції;
Зп, Зк – собівартість залишків готової продукції на складі на початок і кінець 
звітного періоду.

У свою чергу собівартість готової продукції визначається за формулою:
Стп = Знзвп + ВВ – Знзвк,                                                                                  (5.2)

де Знзвп, Знзвк — залишки незавершеного виробництва на поча ток і кінець звітного 
періоду;
ВВ — витрати на виробництво у звітному періоді.

Виручка від реалізації продукції розкладається на витрати і прибуток, тобто вона є 
об’єктом розподілу. В процесі цього розпо ділу можна маніпулювати пропорціями між 
прибутком і витра тами в певних межах. Впливати на прибуток через зміну витрат дає 
змогу діюча система обліку витрат. Так, витрати облікову ються в момент, коли вони 
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нараховуються на виготовлену про дукцію, що реалізована. Витрати на оплату запасів 
сировини, матеріалів капіталізуються в балансі у складі оборотного капіта лу. Таким 
чином, запаси готової продукції, незавершеного вироб ництва не впливають на при-
буток, бо вони відображаються у складі оборотного капіталу, і тільки після реалізації 
продукції від бувається процес списання витрат на собівартість реалізованої продукції. 
В результаті існує розрив у часі між оплатою придбан ня запасів і їх списанням на со-
бівартість продукції.

Ці вихідні положення зумовлюють існування двох груп методів впливу на величину 
витрат – реальних і формальних.

Якщо реальні методи пов’язані з безпосереднім впливом на зменшення матеріаль-
них витрат, трудомісткості, а значить і ви трат на заробітну плату, то формальні методи 
не зачіпають нату ральних величин витрат, а оперують виключно їх вартісними зна-
ченнями.

Вони є прерогативою фінансових служб підприємства. Тобто через механізм оціню-
вання вартості запасів, що списуються на собівартість продажу, фінансовий менеджер 
формує операційний прибуток, управляючи витратами. Розглянемо модифікацію фор-
мули (5.1) для визначення собівартості реалізованої продукції:

СРП=Зп+ Зм + ЗП + НВ – Зк,                                                  (5.3)
де Зп — запаси на початок звітного періоду; 
Зм — вартість закуплених запасів сировини, матеріалів протя гом звітного періоду;
ЗП — пряма заробітна плата з нарахуваннями;
НВ — накладні витрати;
Зк — запаси на кінець періоду.

Використовуючи різні методи оцінювання запасів, можна одер жати різні значення 
валового чи операційного прибутку. Вибір методу оцінювання запасів визначається 
обліковою по літикою підприємства. Вона також визначає вибір методики нараху вання 
амортизації. Справа в тому, що традиційний для практики більшості підприємств метод 
рівномірного прямолінійного нараху вання амортизації не завжди є виправданим, особли-
во у випадках, коли обладнання використовується з різною інтенсивністю протягом строку 
служби або швидко морально старіє. Тому вироблено більш гнучкі методи нарахування 
амортизації. Вибір їх залежить від таких факторів, як інфляція, наявність податкових пільг, 
темпи морально го старіння та ін. Обсяги амортизаційних відрахувань впливають на суму 
операційного прибутку і є об’єктом управління витратами.

Управління витратами охоплює аналіз та оцінку операційних витрат за їх елемента-
ми. Вони поділяються на контрольовані й неконтрольовані. До контрольованих витрат 
відносять премії, виплати залежно від участі у прибутках, витрати на відряджен ня, 
представницькі тощо. В їх скороченні зацікавлені далеко не всі, тому скорочувати такі 
витрати складно, але можливо. Неконтрольовані витрати охоплюють оплату комуналь-
них по слуг, зобов’язання за лізингом, заробітну плату службовців та ін. Ці витрати ке-
рівництво не може змінити в короткостроковій пер спективі.
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5.3. Управління операційним прибутком підприємства
Управління операційним прибутком підприємства включає такі складові:
1) визначення обсягу продажу, який забезпечує беззбиткову операційну діяльність;
2) використання операційного левериджу в обґрунтуванні шляхів збільшення 

прибутку;
3) проведення операційного аналізу для оцінки впливу різних факторів на обсяг 

прибутку.
Під час планування прибутку від операційної діяльності необ хідно визначити точку 

беззбитковості, яка відповідає такому об сягу продажу, за якого надходження від ре-
алізації продукції до рівнюють витратам на виробництво і реалізацію цієї продукції. 
Точку беззбитковості можна знайти графічним методом. Якщо рівень обсягу продажу 
нижчий від точки беззбитковості, виробляти такий товар невигідно, збитково. Кожна 
одиниця то вару, продана в зоні, що знаходиться вище за точку беззбитко вості, збільшує 
прибуток.

Для визначення точки беззбитковості аналітичним методом необхідно виконати 
ряд підстановок і ввести такі параметри: С – собівартість виробництва і реалізації 
продукції; ЦІ – ціна за одиницю виробу; ЗВi – змінні витрати на одиницю виробу; ПВ- 
постійні витрати.

У точці беззбитковості виконується рівняння:  

РП = С,      або     ViЦi = ПВ + ЗВ;

ЗВ = ЗВiVi;                  ViЦi = ЗВi Vi + ПВ;           ViЦi – ЗВi Vi = ПВ.
Таким чином, точку беззбитковості в натуральних одиницях можна знайти за фор-

мулою:
Vi = ПВ ÷ Цi – ЗВi                                                                                                  (5.4)

З формули (5.4) видно, що на обсяг продажу в точці беззбитко вості впливають об-
сяги постійних витрат і їх співвідношення зі змінними витратами та ціною.

Чим менший рівень точки беззбитковості, тим її легше подолати. Підвищення цін 
може зменшити обсяги продажу та при звести до збитків і, навпаки, при зниженні цін 
прибутковість може бути досягнуто за рахунок нарощування обсягів продажу.

Скорочення постійних і змінних витрат знизить обсяг вироб ництва, необхідний для 
досягнення беззбитковості. Але вплив кожного з цих елементів буде визначатись спів-
відношенням між постійними і змінними витратами у собівартості продукції.

Розрахунки беззбиткового обсягу продажу за допомогою форму ли (5.4) можливі для 
кожного конкретного виробу окремо. Якщо ж необхідно здійснити розрахунки в цілому 
для підприємства, то без збитковий обсяг продажу визначається за допомогою валової мар-
жі.
Валова маржа, або маржинальний прибуток, розраховується як різниця між обсяга-

ми реалізованої продукції і обсягами змінних витрат за формулою:

ВМ = РП- ЗВ,                                                      (5.5)
де ВМ — валова маржа.
Послідовність розрахунків така:
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1. Визначається відсоток валової маржі в обсязі реалізованої продукції (або коефі-
цієнт валової маржі) за формулою:

% КВМ = ВМ ÷ РП · 100.                                            (5.6)
2. Розраховується поріг рентабельності, тобто такий обсяг реалізованої продукції, 

за якого всі витрати покриваються, збитків немає, але немає й прибутків.
ПР = ПВ ÷ % КВМ · 100,                                           (5.7)

де ПР — поріг рентабельності.
3. Визначається запас фінансової міцності (ЗФМ). Це сума, на яку підприємство 

може знизити обсяг реалізації до моменту появи збитків
ЗФМ = РП – ПР,                                          (5.8)

або у відсотках:
%ЗФМ = РП – ПР ÷ РП ·100.                                        (5.9)

Запас фінансової міцності у відсотках показує, на скільки відсотків підприємство 
може знизити обсяг реалізації, не зазнаю чи при цьому збитків.

Зв’язок операційного прибутку і маржинального прибутку можна проілюструвати 
за допомогою графіка. У відповідній точці досягається окупність постійних витрат, 
і підпри ємство починає отримувати прибуток. У іншій точці окупаються всі витрати 
і виникає зона прибутків. І в першому, і в другому випад ках прибуток однаковий, 
оскільки  РП – ПВ – ЗВ = ВМ – ПВ.

Різниця зумовлена тим, що витрати на виробництво і реа лізацію продукції поділя-
ються на змінні і постійні. Наявність по стійного елементу в складі витрат при зростанні 
обсягів продажу викликає непропорційне збільшення прибутку. Таким чином, темпи 
збільшення (зменшення) прибутку випереджають темпи збільшення (зменшення) об-
сягів продажу. В цьому проявляється ефект операційного левериджу або операційного 
важеля.

Щоб визначити ступінь дії ефекту операційного левериджу, розраховується відпо-
відний коефіцієнт сили дії або ефекту опе раційного левериджу за формулою:

Ке.о.л. = ВМ ÷ П                                                  (5.10)
Цей коефіцієнт показує, у скільки разів збільшиться (змен шиться) прибуток під-

приємства при збільшенні (зменшенні) на один відсоток обсягу реалізації.
Співвідношення між постійними і змінними витратами впливає на рівень, на яко-

му перебуває точка беззбитковості та інтенсивність зміни прибутку за лежно від зміни 
обсягу продажу. Для оцінки цього впливу визна чається коефіцієнт операційного ле-
вериджу (Кол) за формулою:

Кол = ПВ ÷ (ПВ + ЗВ)                                            (5.11)
Чим більша частка постійних витрат у собівартості продукції, тим інтенсивніше змі-

нюється прибуток по відношенню до змін обсягів продажу. Механізм операційного ле-
вериджу дає змогу регулювати рівень постійних витрат з метою збільшення прибут ку. 
Для кожного конкретного значення коефіцієнта операційно го левериджу можна роз-
рахувати показник ефекту операційного левериджу (Кеол) за формулою:

Кеол = ДП ÷ ДРП                                               (5.12)



114 Фінансовий менеджмент

де ДП – темп приросту прибутку від операційної діяльності, %; 
ДРП – темп приросту обсягів реалізації, % .

Коефіцієнт ефекту операційного левериджу, розрахований за формулою 5.12, теж 
показує наскільки збільшиться прибуток при зростанні обсягів реалізації продукції на 
заданий відсоток приросту.

Чим більше значення коефіцієнту сили дії операційного левериджу, тим вищий ри-
зик підприємницької діяльності, оскільки незначні коливання в обсягах продажу ви-
кликають суттєві зміни в розмірах прибутку. В умовах економічної кризи, зниження 
по питу на ринку необхідно оптимізувати співвідношення між по стійними і змінними 
витратами.

Таким чином, управління операційним прибутком базується на використанні еле-
ментів операційного левериджу та врахуванні впливу їх змін на результати фінансової 
діяльності підприєм ства.
Операційний аналіз є складовою системи управління прибут ком. Його можна роз-

глядати як засіб обґрунтування і вибору можливих варіантів нарощування прибут-
ку. Він дає змогу спрогнозувати зміни фінансово-економічного стану підприємства, 
спричинені динамічними змінами у кон’юнктурі ринку. В основі операційного аналізу 
лежить оцінювання впливу зміни одного з елементів операційного важеля на результати 
фінансово-господар ської діяльності підприємства.

Обсяги прибутку і можливість його збільшення залежать від багатьох факторів. 
Об’єктом нашого розгляду буде обсяг реалізації і структура вартості реалізованої про-
дукції, оскіль ки ці фактори впливають на прибуток одночасно.

Розглянемо методику обґрунтування рішення щодо збільшен ня прибутку на задану 
величину при збільшенні обсягу реалізації продукції, а також зниження постійних 
або змінних витрат без зміни обсягів реалізації.

Приріст фізичного обсягу продажу визначається за формулою:

ДРП = ДП÷ (100 – %ЗФМ) · 100                                (5.13)
На вибір реальних способів збільшення прибутку суттєво впливає структура ре-

алізованої продукції, тобто співвідношення між змінними, постійними витратами та 
прибутком. Однак, якщо продукція має високу рентабельність продажу, обсяг при-
бутку можна нарощувати лише підвищенням цін або збільшенням фізичних обсягів 
продажу.

Операційний аналіз дає змогу обґрунтувати можливі сценарії поведінки підприєм-
ства в умовах негативних змін кон’юнктури ринку. Якщо підприємство потрапило в 
ситуацію, яка вимагає скорочення обсягів реалізації до необхідного мінімуму, то важли-
во визначити, за рахунок чого буде зменшуватись реалізація. Ви бір залежить від кон-
кретних причин, які диктують необхідність знизити обсяги продажу.

Якщо скоротився попит на продукцію, то в цьому разі можна знизити ціни, щоб сти-
мулювати його, не змінюючи фізичних обсягів ви робництва.

При скороченні кола споживачів продукції необхідно зменшити фізичні обсяги ви-
робництва.

Скорочення виробничих потужностей підприємства, хоча продукція користується 
попитом у споживачів, призведе до зменшення фізичних обсягів виробництва і про-
дажу.
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Таким чином, скорочення обсягу продажу можливе або за ра хунок зниження цін, 
або за рахунок зниження фізичних обсягів виробництва і продажу. 

У разі скорочення виручки від реалі зації продукції за рахунок зниження цін об-
сяги змінних і постій них витрат не змінюються. У другому варіанті при скороченні 
фізичних обсягів виробництва і продажу продукції пропорційно скоротилися змінні 
витрати. Постійні витрати залишаються без змін, якщо не вживаються спеціальні за-
ходи щодо їх скорочен ня. Для розрахунку обсягу змінних витрат робиться припущення 
про те, що вони знижуються у тих самих пропорціях, що й обсяги виробництва. 

Якщо критичним є обсяг продажу, то за рахунок скорочення фізичних обсягів вироб-
ництва у тій само пропорції підприємство отримує невеликий прибуток.

Співставлення двох шляхів скорочення обсягів продажу до без збиткового рівня по-
казує, що доцільніше скорочувати фізичні обсяги виробництва за незмінних цін на 
продукцію.

Таким чином, для збільшення прибутку доцільніше на рощувати обсяги прода-
жу за рахунок підвищення цін. А при зменшенні обсягів продажу до рівня порогу 
рента бельності краще це робити за рахунок скорочення фізичних обсягів виробни-
цтва, не змінюючи ціни на продук цію.

Важливою сферою застосування операційного аналізу є оціню вання впливу на опе-
раційний прибуток зміни одного з елементів операційного важеля (ціни, змінних або 
постійних витрат) через розрахунки обсягу продажу. При цьому робиться припущен-
ня, що сума прибутку залишається незмінною, а змінюється обсяг реалізованої про-
дукції, який повинен забезпечити цей незмінний прибуток. Для розрахунків викорис-
товуються ряд формул.

У результаті операційного аналізу за цією методикою можна розрахувати, наскіль-
ки підприємству потрібно збільшити обсяги реалізації при зниженні ціни або підви-
щенні витрат на задану величину, щоб компенсувати втрату прибутку, або наскільки 
підприємство може знизити обсяги реалізації без втрат прибутку за підвищення цін чи 
зниження витрат на задану величину.

Ця методика аналізу дає змогу розподілити елементи рента бельності (ціни, витра-
ти, обсяги продажу) за ступенем їх впливу на прибуток. Таким чином, операційний 
аналіз прибутку надає фінансовому менеджеру інструментарій для обґрунтування так-
тики і стратегії управління прибутком.

5.4. Формування та розподіл чистого прибутку
Чистий прибуток – це прибуток, який залишається в розпо рядженні підпри-

ємства після сплати податків.
Розрахунок чистого прибутку згідно з формою звітності № 2 «Звіт про фінан-

сові результати» здійснюється в кілька етапів: Фінансовий результат від опера-
ційної діяльності + Фінансовий результат від фінансових операцій = Фінансовий 
результат від звичайної діяльності до оподаткування – Податок на прибуток від 
звичайної діяльності ± Доходи, витрати від надзвичайної діяльності – Податки з 
надзвичайного прибутку = Чистий прибуток або збиток 

Введені поняття звичайна і надзвичайна діяльність охоплюють всі події, які 
можуть вплинути на фінансовий результат підприємства. До звичайної діяльності 
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відносять будь-яку основну діяль ність підприємства, а також операції, пов’язані з нею. 
До надзви чайної діяльності відносять діяльність, яка не очікується і не відбувається 
часто або регулярно. Це стихійне лихо, пожежа, аварії. Втрати від надзвичайних подій та 
їх покриття за рахунок страхо вого відшкодування враховуються у фінансових результа-
тах.
Прибуток або збиток від фінансових операцій визначається як різниця між дохо-

дами від участі у капіталі, інших фінансових доходів та інших доходів і фінансовими 
витратами, втратами та іншими витратами (рис. 5.2.).

Рис. 5.2. Формування прибутку (збитку) від фінансових операцій

Прибуток (збиток) від фінансових операцій включає результа ти інвестиційної, фі-
нансової та іншої діяльності підприємства протягом звітного періоду. В цьому розділі 
констатується факт отримання прибутку від цих видів діяльності. Особливості управ-
ління інвестиційною і фінансовою діяльністю відображаються в інших розділах.

Якщо в результаті звичайної діяльності підприємство отрима ло прибуток, то його 
сума зменшується на суму нарахованого податку. В разі зазнання збитку нарахований 
податок на прибу ток додається до збитку.

Фінансовий результат від звичайної діяльності коригується на суму доходів, витрат 
та податку від надзвичайних подій.

Чистий прибуток підлягає розподілу залежно від цілей і зав дань, які визначило саме 
підприємство. Механізм та пропорції розподілу прибутку значною мірою визначають 
інтереси учасників відтворюваного процесу і впливають на саму його ефективність. 
У зв’язку з цим конкретні форми і методи розподілу прибутку залежать від багатьох 
факторів. Це і форма власності, рівень технічного стану і розвитку підприємства, за-
вдання оновлення асор тименту, рівень прибутковості і фінансової стійкості, наявність 
кваліфікованого менеджменту та ін.

Кожен суб’єкт господарювання самостійно вирішує питання щодо встановлення 
пропорцій розподілу чистого прибутку. З боку держави передбачено регулювання про-
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цесу створення резервного фонду, а також певні стимули використання чистого прибут-
ку на цілі технічного розвитку, поповнення оборотного капіталу та утри мання об’єктів 
соціальної сфери.

Для перспективного розвитку підприємства першочергове зна чення має пропорція 
розподілу чистого прибутку на споживання і накопичення. У межах фонду споживання 
важливе значення для інвестиційної привабливості підприємства має пропорція його 
розподілу на фонд виплати дивідендів та інші фонди споживання.

На розподіл прибутку підприємств, створених у формі акціо нерних товариств, зна-
чною мірою впливає обрана дивідендна політика, яка є сукупністю принципів і методів 
виплати диві дендів відповідно до завдань фінансово-господарської діяльності у кон-
кретний проміжок часу.

Метою дивідендної політики є оптимізація пропорцій розпо ділу чистого прибутку на 
поточне споживання у формі дивідендів і виробничий розвиток з метою максимізації 
ринкової вартості підприємства. Відповідно, дохід акціонерів складається з двох час-
тин: спожитої і капіталізованої.

До основних показників, що характеризують ефективність дивідендної політики, 
відносять коефіцієнт виплати або дивідендний вихід, рівень дохідності акцій, ставку 
доходу на опла чений капітал, коефіцієнт співвідношення ціни та доходу на акцію.
Коефіцієнт виплати або дивідендний вихід характеризує пропорції розподілу чисто-

го прибутку (після погашення фіксова них зобов’язань) на виплату дивідендів та фі-
нансування інвести ційних потреб. До фіксованих зобов’язань належить виплата за 
рахунок прибутку основної суми боргу за кредитом, погашення облігаційних позик, 
виплата дивідендів за привілейованими ак ціями. Є два способи визначення коефіцієн-
та виплати дивідендів.

1-й спосіб:
Кв = Да ÷ ЧПа · 100% ,                                            (5.14)

де Кв — коефіцієнт виплати дивідендів;
Да — поточний дивіденд на одну акцію, виплачений грошима;
ЧПа — чистий прибуток акціонерного товариства в розрахун ку на одну акцію 
після погашення фіксованих зобов’язань.

2-й спосіб:
Кв = ФВД ÷ ЧП · 100%,                                             (5.15)

де ФВД — фонд виплати дивідендів за вирахуванням фіксованих зобов’язань (або 
інакше називається «масою» дивідендів);
ЧП — чистий прибуток АТ після погашення фіксованих зобо в’язань.

Рівень дохідності акцій характеризує розмір доходу, отри маний акціонерами на 
кожну гривню, вкладену в акції. Визна чається за формулою:

РДа = Да ÷ РЦа · 100%,                                       (5.16)
де РДа — рівень дохідності акцій;
РЦа — ринкова ціна (курс) акції.

Акціонерні товариства для оцінки розробленої політики визначають показник, 
аналогічний РДа, за результатами сумар ної оцінки всіх дивідендних виплат і вкладе-
ного акціонерного капіталу. Називається такий показник ставкою доходу на опла чений 
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капітал і визначається за формулою:
СД = ФВД ÷ АКо · 100%,                                     (5.17)

де СД — ставка доходу на оплачений капітал;
АКО — оплачений акціонерний капітал.

Коефіцієнт співвідношення ціни та доходу на акцію (Кц/д) визначається за фор-
мулою:

Кц/д = РЦа ÷ Да                                             (5.18)

Крім перелічених показників для оцінки ефективності диві дендної політики мож-
на використовувати показники зростання ринкової вартості акцій.

Проблемі формування оптимальної дивідендної політики в країнах з ринковою 
економікою приділяють значну увагу. Адже від її вибору залежить рівень добробуту 
власників капіталу, роз міри власних фінансових ресурсів і темпи виробничого розвит-
ку на засадах самофінансування, ринкова вартість капіталу під приємства і його фінан-
сова стійкість у довгостроковому періоді.

У світовій практиці фінансового менеджменту щодо простих акцій, як виду фі-
нансових інструментів, можливі альтернативні форми розподілу чистого прибутку. А 
виплати за привілейова ними акціями належать до обов’язкових фіксованих плате-
жів, рішення за якими пов’язується з вибором структури капіталу.

Основними формами виплати дивідендів є змішана, грошова і не грошова. 
У випадку використання грошових виплат можуть ви користовуватися різні форми 

їх оголошення. Наприклад, розмір дивіденду на одну акцію у вартісному вираженні; 
відсоток від ринкової ціни акції (РДа); відсоток від чистого прибутку або дивідендний 
вихід (Кв); дивіденд оголошується без урахування податків з власників акцій.

Якщо це не грошова форма, то це можуть бути акції самого АТ (раніше випущені 
або нового випуску за номіналом, з дисконтом, за ринковою ціною) або інші не грошові 
виплати (за згодою акціонерів – інші цінні папери самого АТ, цінні папери інших емітен-
тів, товари самого АТ або придбані, виконані роботи та послуги).

Розробка ефективної дивідендної політики базується на вико ристанні таких прин-
ципів:

  збалансування різноманітних інтересів акціонерів, креди торів та самого акціо-
нерного товариства як суб’єкта господарювання;

  врахування впливу інфляції на рівень дивідендних виплат акціонерам і обсяг 
реінвестованого чистого прибутку підприєм ства;

  використання не менше 5 % чистого прибутку на форму вання резервного фон-
ду акціонерного товариства до досягнення ним 25 % статутного фонду;

  врахування різниці в інтересах дрібних і великих (стратегічних) інвесторів;
  формування і збереження основного контингенту акціонерів, яких задовольняє 
дивідендна політика підприємства;

  розумне поєднання грошових і негрошових форм виплати дивідендів, виходячи 
з реальних фінансових і матеріальних мож ливостей акціонерного товариства;

  врахування асиметричної інформації, тобто різного ступеню інформованості ак-
ціонерів і менеджерів про реальний стан справ і перспективи розвитку підпри-
ємства;
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  врахування фактору ризику.
Під час вибору конкретних форм і методів виплати дивідендів необхідно враховувати 

вплив різних груп факторів, що стосують ся інвестиційних можливостей, об’єктивних 
обмежень, досягну тої ефективності діяльності тощо.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
1. Які фактори впливають на формування прибутку підприємства?
2. Яким чином класифікують прибуток?
3. Які види прибутку бувають?
4. Яке значення у формуванні прибутку відіграють витрати? Які вони бувають?
5. Яким чином відбувається формування прибутку від операційної діяльності?
6. У чому полягає сутність основних понять операційного аналізу?
7. Як розраховується точка беззбитковості?
8. У чому полягає сутність операційного важеля? Як він розраховується?
9. У чому полягає сутність цінової політики підприємства?
10. Які фактори впливають на дивідендну політику підприємства?

ТЕСТИ

1. Відповідно до класифікації за видами діяльності прибуток може бути:
а) від реалізації продукції;
б) для споживання;
в) операційний.

 2. Під запасом фінансової міцності розуміють:
а) різницю між сумою виручки і змінних витрат;
б) різницю між сумою постійних і змінних витрат;
в) різницю між сумою виручки і порогом рентабельності.

3. Показником, що дає можливість найкращим чином порівняти ефектив-
ність роботи підприємства за різні звітні періоди, є:
а) чистий прибуток;
б) рентабельність основної діяльності;
в) собівартість реалізованої продукції.

4. Прибуток за складом може бути:
а) від реалізації активів;
б) чистий;
в) капіталізований нерозподілений;

5. Маржинальний прибуток визначається як: 
а) як різниця між чистою виручкою від реалізації продукції та собівартістю 
цієї продукції (змінними витратами);

б) за гальна сума прибутку, отримана підприємством від усіх видів діяльності 
(операційної, інвестиційної, фінансової);

в) різниця між доходами і витра тами в результаті надзвичайних подій (сти-
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хійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо).

6. На величину прибутку впливають такі фактори:
а) зовнішні і внутрішні;
б) постійні і змінні;
в) адміністративні.

7. Сила впливу операційного важеля показує:
а) наскільки зміняться змінні витрати при зміні обсягу виробництва;
б) наскільки зміниться прибуток при зміні виручки від реалізації;
в) наскільки зміниться прибуток при зміні постійних витрат.

8. Під час планування прибутку від операційної діяльності точку беззбитко-
вості можна визначити як:
а) величину, яка відповідає такому об сягу продажу, за якого надходження від 
реалізації продукції до рівнюють витратам на виробництво і реалізацію цієї 
продукції;

б) величину, яка відповідає такому об сягу продажу, за якого надходження від 
реалізації продукції до рівнюють витратам на виробництво;

в) величину, яка відповідає такому об сягу продажу, за якого надходження від 
реалізації продукції до рівнюють витратам на реалізацію цієї продукції.

9. Чи змінюється при збільшенні частки постійних витрат у собівартості 
продукції прибуток по відношенню до змін обсягів продажу?
а) не змінюється;
б) змінюється незначно;
в) інтенсивно змінюється.

10. Основними формами виплати дивідендів є:
 а) змішана і негрошова. 
б) змішана, грошова і негрошова;
в) змішана і грошова.

ГЛОСАРІЙ
Дивідендна політика – сукупність принципів і методів виплати диві дендів відпо-

відно до завдань фінансово-господарської діяльності у конкретний проміжок часу.
Запас фінансової міцності – це сума, на яку підприємство може знизити обсяг 

реалізації до моменту появи збитків.
Змінні витрати – витрати, які розподіляються на одиницю продукції на базі фак-

тичного використання потужності підприємства методом стандартних витрат і 
включаються у собівартість готової продукції. 

Коефіцієнт виплати (дивідендний вихід) характеризує пропорції розподілу чистого 
прибутку (після погашення фіксова них зобов’язань) на виплату дивідендів та фінансу-
вання інвести ційних потреб.

Маржинальний (валовий) прибуток визначається як різниця між чистою вируч-
кою від реалізації продукції та собівартістю цієї продукції (змінними витратами).
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Нерозподілені витрати – витрати, що включаються до складу опера ційних ви-
трат у звіті про фінан сові результати.

Операційний прибуток – це прибуток від основної діяльності підприємства, тобто 
від виробництва і реалізації продукції, по слуг, робіт.

Поріг рентабельності – такий обсяг реалізованої продукції, за якого всі витрати 
покриваються, збитків немає, але немає і прибутків.

Прибуток або збиток від фінансових операцій визначається як різниця між дохо-
дами від участі у капіталі, інших фінансових доходів та інших доходів і фінансовими 
витратами, втратами та іншими витратами.

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування – це за гальна сума прибут-
ку, отримана підприємством від усіх видів діяльності (операційної, інвестиційної, фі-
нансової).

Прибуток від надзви чайної діяльності – це прибуток від діяльності, яка не очіку-
ється і не відбувається часто або регулярно. 

Розподілені витрати – витрати, які розподіляються на базі нормальної потужності 
на оди ницю виробу.

Точка беззбитковості – об сяг продажу, за якого надходження від реалізації продук-
ції до рівнюють витратам на виробництво і реалізацію цієї продукції. 

Чистий прибуток – сума, яка залишилася в розпорядженні підприємства після спла-
ти податків, надзвичайних збитків і підля гає перерозподілу за напрямами використання.
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ТЕМА 6

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

6.1. Завдання, тактика та стратегія управління активами підприємства.
6.2. Управління оборотними активами підприємства.
6.3. Особливості управління необоротними активами підприємства.

6.1. Завдання, тактика та стратегія управління активами 
підприємства

Активи як об’єкт фінансового менеджменту являють собою ресурси, які пере-
бувають у розпорядженні підприємства і використання яких веде до збільшення еко-
номічних вигод у майбутньому. До активів відносять всі види майна підприємства, 
що нале жать йому на праві власності й використовуються для здійснення статутної 
діяльності. Класифікацію активів за основними ознаками наведено на рис. 6.1.

Класифікація активів підприємства
Класифікаційні ознаки активів Види активів

Залежно від об’єкта управління: - необоротні активи;
- оборотні активи.

Залежно від строків обслуговування діяльності підприємства: - довгострокові активи;
- короткострокові активи.

Залежно від характеру форм володіння активами: - власні активи;
- орендовані активи.

Залежно від форми об’єкта інвестування: - реальні активи;
- фінансові активи.

Залежно від ступеню ліквідності: - високоліквідні активи;
- середньоліквідні активи;
- важколіквідні активи;
- неліквідні активи.

Залежно від характеру обслуговування окремих видів
діяльності:

- операційні активи;
- інвестиційні активи.

Залежно від характеру фінансових джерел формування
активів:

- валові активи;
- чисті активи.

Рис. 6.1. Класифікація активів за основними ознаками [1]
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Залежно від характеру фінансових джерел формування активів виділяються: ва-
лові активи – сформовані за рахунок власних і залучених коштів та чисті активи – 
сформовані завдяки власним джерелам (ЧА =А-ПК)

Згідно з П(С)БО 2 «Баланс» активи підприємства поділяються на оборотні та нео-
боротні. Політика управління активами суб’єктів господарювання базується на ро-
зумінні їх як джерела отримання грошових потоків. Ефективне управління активами 
має враховувати їх переваги і недоліки рис.6.2.

Характеризуючи активи як об’єкт фінансового управління, необхідно відзначити 
особливості їх окремих складових.

Н
ео
бо
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тн
і а
кт
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и

Переваги:
· менший ризик інфляційного знецінення та 
можливе збільшення ринкових цін на нерухо-
мість швидшими темпами, ніж темпи інфляції;
· менший ризик втрати в про цесі господарської 
діяльності;
· здатність приносити ста більний прибуток за 
несприятливої господарської кон’юнкту ри у 
формі орендних та лізингових платежів;
· можливість більш інтенсив ного використання 
(у дві або три зміни) в періоди підйому ринкової 
кон’юнктури

Недоліки:
· можливість морального зносу за швид-
кої змінюваності техно логій;
· низький рівень маневровості, немож-
ливість швидко змінити структуру вкла-
дених коштів;
· низький рівень ліквідності й неспро-
можність забезпечити потік платежів 
при погіршенні платоспроможності

О
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Переваги:
· більш висока ліквідність;
· знаходження частини оборотних активів у
вигляді готових засобів платежу;
· можливість швидкої реструк туризаціїї
оборотних активів;
· можливість підвищити темпи обігу шляхом 
раціонального управління

Недоліки:
· можливе інфляційне знецінен ня
грошових активів;
· додаткові витрати на утриман ня
зайвих оборотних активів;
· можливі втрати у зв’язку з природ-
ним убутком товарно-матеріальних 
цінностей;
· більш високий рівень фінансових
ризиків

Рис. 6.2. Переваги й недоліки активів

Необоротні активи є найменш мобільною частиною майна, основ на відмінність 
якої полягає у багаторазовому використанні в про цесі господарської діяльності та 
частковій амортизації протягом кожного операційного циклу. У процесі формування 
й управлін ня необоротними активами необхідно усвідомлювати їх плюси і мінуси по-
рівняно з оборотними активами.

Основне завдання управління необоротними активами поля гає у забезпеченні 
своєчасного оновлення основних виробничих фондів та високої ефективності їх ви-
користання. Можливості оперативного управління необоротними активами незначні.

До оборотних активів підприємства відносять майно ві цінності, які повністю 
споживаються за один виробничий цикл. Необхідно усвідомлювати, що елементи 
оборот ного капіталу, вкладеного в поточні активи підприємства, постій но переходять 
зі сфери виробництва у сферу обігу і знову поверта ються у виробництво. Частина 
оборотного капіталу, яка по стійно перебуває у сфері виробництва, називається 
оборотними фондами. До складу оборотних фондів відносять: виробничі запа си, не-
завершене виробництво, напівфабрикати власного виробниц тва, витрати майбутніх 
періодів.
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Частина оборотного капіталу, що перебуває у сфері обігу, називається фонда-
ми обігу (готова продукція на складі, відвантажені товари, грошові кошти, дебітор-
ська заборгованість, поточні фінансові інвестиції та інші оборотні активи).

Залежно від рівня контролю за процесом формування і вико ристання оборотні ак-
тиви підприємства можуть бути:

  нормовані (всі оборотні виробничі фонди, а також та части на фондів обігу, що 
представлена залишками нереалізованої про дукції на складі);

  ненормовані (всі інші елементи фондів обігу, крім залишків нереалізованої про-
дукції).

Нормовані оборотні кошти є об’єктом фінансового планування і обов’язково відо-
бражаються у бізнес-планах та поточних бюдже тах підприємства. Ненормовані оборот-
ні кошти, як правило, не плануються.

При управлінні оборотними активами необхідно комплексно оцінювати їх позитив-
ні та негативні сторони порівняно з необо ротними активами.

Політика управління оборотними активами відзна чається значною маневровіс-
тю, можливістю активного впливу на їх розмір, склад, структуру, оборотність, ліквід-
ність та прибут ковість. Відповідно, в процесі управління оборотними активами вирі-
шується набагато більше коло завдань фінансового менедж менту.

До основних завдань управління оборотними активами нале жать:
  забезпечення безперебійності виробничого процесу; 
  прискорення оборотності загальної суми оборотних активів;
  забезпечення ліквідності оборотних активів;
  забезпечення підвищення рентабельності оборотних активів;
  мінімізація ризиків і втрат, пов'язаних з формуванням і використанням 
оборотних активів.

Основні ризики та наслідки в управлінні оборотними активами:
  ризик втрат особ ливо в умовах дії інфляційних факторів призводить до 
зменшення капіталу підприємства;

  недостатність грошових коштів може призвести до перебоїв у виробни-
чому процесі, невиконання зобов’язань, втрат мож ливого прибутку;

  недостатність виробничих запасів спричинює перебої у ви робництві, зайві 
витрати, недоотримання реалізаційного доходу;

  наявність зайвих оборотних активів спричинює зайві витрати на фінан-
сування, іммобілізацію фінансових ресурсів, недоотримання частини до-
ходу і прибутку.

Одним з факторів, що впливають на управління активами є галузеві особливості 
діяльності підприємства. Структура майна підприємств харчової промисловості на-
ведена у табл. 6.1. Як бачимо, частка оборотних активів понад 55% і щороку зростає 
як і загальний їх обсяг.

Як показують проведені вченими дослідження, на 80% підприємств фінансова 
стійкість залежить від якості довгострокових і середньострокових управлінських рі-
шень щодо управління активами. Процес прийняття рішень на підприємстві щодо 
управління активами наведено на рис. 6.3.

Оцінка внутрішнього середовища включає розроблення заходів щодо управління 
оборотними і необоротним активами підприємства.
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Діагностика зовнішнього середовища здійснюється за такими параметрами: дина-
міка цін на необоротні і оборотні активи; зміна процентних ставок щодо банківських 
кредитів; оцінювання діяльності конкурентів.

Рис. 6.3. Процес прийняття рішень на підприємстві щодо управління активами

Політика управління активами є складовою фінансової політики підприємства, її 
складові наведено у табл. 6.2.

Тактичні рішення управління оборотними активами пов’язані з оптимізацією ве-
личини оборотних активів і полягають у виборі відповідної політики управління за-
пасами, грошовими коштами, дебіторською заборгованістю.

Розрізняють дві тактики вибору величини оборотних активів залежно від їх спів-
відношення з обсягами реалізації: обмежуючу тактику; гнучку тактику.

Використання обмежуючої тактики потребує підтримки обсягу оборотних активів 
на мінімально можливому рівні, тобто підприєм ство не створює додаткових резервів, 
підтримує сувору дисцип ліну розрахунків з постачальниками. Така тактика зменшує 
ви трати на обслуговування оборотних активів, мінімізує ризик втрат при викорис-
танні оборотних коштів. Але за цієї моделі підприєм ство має обмежені можливості 
збільшення прибутків за рахунок розширення обсягів діяльності, не може швидко ре-
агувати на зміни ринкової кон’юнктури. При цьому збільшується ризик, пов’язаний 
із формуванням оборотних коштів. Що ж до ліквід ності, то якщо підприємство має 
невеликий обсяг поточних зобо в’язань і намагається якомога швидше зменшити за-
йві запаси та безнадійну дебіторську заборгованість, ця політика може підтри мувати 
необхідний рівень ліквідності. Але при значних розмірах поточних зобов’язань і об-
межених обсягах оборотних активів ліквідність підприємства буде низькою.

Гнучка тактика полягає у забезпеченні високого рівня спів відношення між по-
точними активами й обсягом реалізації, тобто підприємство збільшує такі статті 
балансу, які забезпечують мож ливість збільшення обсягів виробництва при від-
повідній зміні кон’юнктури ринку і дають змогу стимулювати обсяг продажу за 
рахунок надання відстрочки платежів. 
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Таблиця 6.2.

Складові фінансової політики управління активами
Назва Зміст

Тактика управління активами
пов’язана з оптимізацією величини оборотних активів

обмежуюча 
тактика

Потребує підтримки обсягу оборотних активів на мінімально можливому рівні, 
тобто підприєм ство не створює додаткових резервів, підтримує сувору дисцип-
ліну розрахунків з постачальниками

гнучка 
тактика

Полягає у забезпеченні високого рівня спів відношення між поточними акти-
вами й обсягом реалізації, тобто підприємство збільшує такі статті балансу, 
які забезпечують мож ливість збільшення обсягів виробництва при відповідній 
зміні кон’юнктури ринку і дають змогу стимулювати обсяг продажу за рахунок 
надання відстрочки платежів

Стратегія управління активами
залежить від вибору джерел фінансування змінної частини оборотних активів

ідеальна 
стратегія

Поточні активи фінансуються за раху нок поточних зобов’язань, а необоротні 
завдяки власному капіталу та довгостроковим зобов’язанням
Необоротні активи = Довгостроковим пасивам 
Поточні активи = Поточним пасивам 
Чистий оборотний капітал = 0

агресивна 
стратегія

Полягає у фінансуванні на довгостро ковій основі необоротних активів і по-
стійної частини оборотних активів
Змінна частина оборотних активів = короткостроковим зобов’язанням
Постійна частина оборотних активів = довгостроковим зобов’язанням 
Необоротні активи = власному капіталу

консер-
вативна 
стратегія

Полягає у фінансуванні майже всіх активів за рахунок довгострокових джерел
Необоротні активи = власному капіталу
Оборотні активи = довгостроковим зобов’язанням

компромісна 
стратегія

Полягає у фінансуванні необоротних активів, постійної частини оборотних акти-
вів і приблизно половини змінної частини оборотних активів за рахунок довго-
строкових джерел. Інша частина оборотних активів фінансується на коротко-
строковій основі
Необоротні активи + постійна частина оборотних активів + половина змінної 
частини оборотних активів = власному капіталу + довгострокові зобов’язання
Половина змінної частини оборотних активів = короткостроковим зобов’язанням

До таких статей можна віднести: грошові кошти, цінні папери, страхові й резерв-
ні запа си. У результаті ліквідність підприємства (за умови формування переважної 
частини його оборотних коштів на довгостроковій основі) збільшується. Проте ця по-
літика є затратною і управлін ня оборотними активами має будуватись на виборі між 
затрата ми, пов’язаними зі збільшенням оборотних активів, і вигодами від збільшення 
оборотних активів.

Стратегії фінансування оборотних активів залежать від покла дених у їх основу 
принципів фінансування змінної частини. При цьому постійна частина оборотних 
активів визначається на рівні мінімальної потреби в оборотних активах у досліджу-
ваному періоді. Змінна частина — різницею між фактичною і мінімаль ною потре-
бою в оборотних активах.



128 Фінансовий менеджмент

Частина оборотних активів, яка фінансується за рахунок власного і довго-
строкового позикового капіталу, називається чи стим оборотним (робочим) ка-
піталом. Чистий оборотний капітал = оборотні активи – поточні зобов’язання. Чим 
більший чистий оборотний капітал, тим менший ризик втрати ліквідності.

Залежно від вибору фінансовим менеджером джерел покриття змінної частини 
оборотних активів, виділяють чотири стратеги фінансування оборотних активів:

1. Ідеальна стратегія – поточні активи фінансуються за раху нок поточних 
зобов’язань., необоротні – власним капіталом та довгостроковими зобв’язаннями. З 
позиції ліквідності ця модель є найбільш ризикованою, оскіль ки у випадку одночасного 
пред’явлення кредиторами всіх зобов’я зань підприємство буде змушене розпродавати 
частину своїх ос новних засобів.

2. Агресивна стратегія полягає у фінансуванні на довгостро ковій основі необорот-
них активів і постійної частини оборотних активів. Змінна частина оборотних активів 
повністю покриваєть ся за рахунок короткострокової заборгованості, постійна частина 
завдяки довгостроковим зобов’язанням, необоротні – власним капіталом. Ризик ви-
сокий. Таку стратегію може дозволити собі лише підприємство, яке не має проблем з 
поновленням короткострокових кредитів або з отриманням комерційних кредитів від 
постачальників.

3. Консервативна стратегія полягає у фінансуванні майже всіх активів за рахунок 
довгострокових джерел. Оборотні активи – довгострокові зобов’язання, необоротні 
– власний капітал. Консервативна стратегія застосовується на початкових стадіях іс-
нування підприємства за умови достатньої величини капіталу власників підприємства і 
доступності довгострокових кредитів для інвестиційного фінансування.

4. Компромісна стратегія полягає у фінансуванні необоротних активів, постійної 
частини оборотних активів і приблизно половини змінної частини оборотних активів 
за рахунок довгострокових джерел. Інша частина оборотних активів фінансується на 
короткостроковій основі. Модель є найбільш реальною, проте в окремі періоди підпри-
ємство може мати зайві оборотні активи, що зменшує їх прибутковість. Розглянемо 
приклад табл. 6.3, 6.4.

Таблиця 6.3.
Розрахунок постійної і змінної частини оборотних активів, тис. грн. 
Місяці Прогнозна потреба 

в оборотних активах
Мінімальна потреба 
(постійна частина 
оборотних активів)

Сезонна потреба 
(змінна частина 

оборотних активів)

Всього активів
( в т.ч. 43,6 – 
необоротних)

Січень 25,4 15,4 10,0 69,0
Лютий 18,6 15,4 3,2 62,2
Березень 22,2 15,4 6,8 65,8
Квітень 24,6 15,4 9,2 68,2
Травень 22,5 15,4 7,1 66,1
Червень 15,4 – min 15,4 0,0 59,0
Липень 20,9 15,4 5,5 64,5
Серпень 22,1 15,4 6,7 65,7
Вересень 23,3 15,4 7,9 66,9
Жовтень 24,2 15,4 8,8 67,8
Листопад 21,6 15,4 6,2 65,2
Грудень 25,2 15,4 9,8 68,8
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Таблиця 6.4
Баланс фінансування активів підприємства при використанні різних 

стратегій, тис. грн. 

Активи Тис. 
грн. Пасиви Ідеальна

стратегія
Агресивна 
стратегія

Консерватив-
на стратегія

Компроміс-
на стратегія

Необоротні
активи 43,6

Власний 
капітал і дов-
гострокові 
зобов’язання 
(довгостро-
кові пасиви)

43,6 59
(43,6+15,4) 69

64
(43,6+15,4+
0,5 × 10)

Постійна 
частина 
оборотних 
активів

15,4

Змінна 
частина 
оборотних 
активів

10
Поточні 
зобов’язання 25,4 (15,4+10) 10 – 5

(0,5 × 10)

Всього 
активів 69 Всього па-

сивів 69 69 69 69

Чистий 
оборотний 
капітал

0 
(15,4+10 –
25,4)

15,4
(25,4 – 10)

25,4
(25,4 – 0)

20,4
(25,4 – 5)

Найбільш 
ризикована
(загрожує роз-
продаж осно-
вних засобів)

Ризик висо-
кий
(можлива за 
умови легко-
го поновлен-
ня кредитів)

Застосо-
вується на 
початкових 
стадіях іс-
нування під-
приємства 

Найбільш 
реальна
(проте 
інколи на-
явні зайві 
активи)

Визначити постійну частину оборотних засобів можна також за допомогою специ-
фічних методів фінансового контролінгу АБС-аналізу та XYZ-аналізу, або їх спо-
лучення. Розрахунки проведемо на прикладі підприємства харчової промисловості, 
що випускає безалкогольні напої.

Метод АВС заснований на широко розповсюдженому в практиці способі аналізу, 
відомим, як «правило 80/20», що вперше обґрунтував В.Парето (1897р.). Суть методу 
АВС полягає в тому, що відповідно до мети аналізу вибирається класифікаційна озна-
ка. Далі здійснюється ранжирування в порядку убування цієї класифікаційної ознаки.

Аналіз запасів готової продукції на складах можливий за допомогою ABC – 
аналізу. Для запасів готової продукції, класифікаційною ознакою буде виступати обсяг 
продажів. Групування запасів за допомогою діаграми Парето. Асортимент продукції, 
що забезпечує основний обсяг реалізації має пріоритет і буде вважатися постійною 
частиною оборотних засобів. У нашому випадку продукція груп А і В (табл. 6.5.). 

Бажано не обмежуватись лише одним критерієм. Наступним етапом бажано про-
вести аналіз за методикою XYZ, сутність якого полягає в структуризації споживання 
товарів за фактором стабільності споживання і можливості його передбачення. Котре 
відбувається за допомогою розрахунку коефіцієнта варіації (табл. 6.6, 6.7). 
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Таблиця 6.5.

Формування груп запасів за методом АВС

№ Найменування Обсяг про-
дажу

Питома 
вага Наростання Група

4 Лимонад 26500,46 18,17 18,17 А
10 Фейхоа (б/а) 13310,08 9,13 27,30 А
1 Лимон 12326,44 8,45 35,75 А

30 Софія київська газована 11675,00 8,01 43,75 А
2 Апельсин 11177,42 7,66 51,42 А
5 Ситро 8973,72 6,15 57,57 B
11 Карамболь 7994,70 5,48 63,05 B
32 Софія київська з лимоном 6710,00 4,60 67,65 B
12 Ананас 6349,56 4,35 72,01 B
6 Тархун 4938,08 3,39 75,39 B

14 АСЕ мультифрут 3870,44 2,65 78,05 B
20 Водка лимон 3713,17 2,55 80,59 B
3 Супер-Кола 3447,22 2,36 82,96 C
8 Персик 3280,34 2,25 85,21 C

31 Софія київська негазована 2805,00 1,92 87,13 C
24 Бренді-кава 1968,97 1,35 88,48 C
29 Мікс 1886,13 1,29 89,77 C
7 Дюшес 1834,56 1,26 91,03 C
9 Крюшон 1827,28 1,25 92,28 C

19 Квас древньокиївський 1686,44 1,16 93,44 C
26 Шоколад 1525,70 1,05 94,49 C
21 Водка клюква 1205,55 0,83 95,31 C
23 Біанко 1042,19 0,71 96,03 C
25 Лимончелло 954,37 0,65 96,68 C
33 Доктор негазована 775,00 0,53 97,21 C
17 Чай зелений 702,52 0,48 97,69 C
13 АСЕ манго гуанабана 658,98 0,45 98,15 C
16 Чай чорний 656,32 0,45 98,60 C
27 Тайський 638,21 0,44 99,03 C
22 Фейхоа (с/а) 461,70 0,32 99,35 C
28 Самбука 360,43 0,25 99,60 C
15 АСЕ тропік морква 360,36 0,25 99,85 C
18 Чай дарджилінг 225,96 0,15 100,00 C

Таблиця 6.6.

Результати розрахунку коефіцієнтів варіації

№ п/п
Найменування Середній обсяг продажу, тис. 

грн. Коефіцієнт варіації, %

1 Лимон 1027,20 22,79
2 Апельсин 931,45 58,05
3 Супер-Кола 287,27 43,14
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4 Лимонад 2208,37 22,79
5 Ситро 747,81 43,14
6 Тархун 411,51 111,18
7 Дюшес 152,88 22,79
8 Персик 273,36 43,14
9 Крюшон 152,27 43,44
10 Фейхоа (б/а) 1109,17 22,79
11 Карамболь 666,23 22,79
12 Ананас 529,13 111,18
13 АСЕ манго гуанабана 54,92 43,14
14 АСЕ мультифрут 322,54 111,18
15 АСЕ тропік морква 30,03 43,14
16 Чай чорний 54,69 22,79
17 Чай зелений 58,54 22,79
18 Чай дарджилінг 18,83 22,79
19 Квас древньокиївський 140,54 6,75
20 Водка лимон 309,43 6,75
21 Водка клюква 100,46 3,48
22 Фейхоа (с/а) 38,48 3,48
23 Біанко 86,85 12,48
24 Бренді-кава 164,08 3,48
25 Лимончелло 79,53 6,75
26 Шоколад 127,14 3,48
27 Тайський 53,18 6,75
28 Самбука 30,04 6,75
29 Мікс 157,18 3,48
30 Софія київська газована 972,92 65,65

31 Софія київська негазова-
на 233,75 22,79

32 Софія київська з лимоном 559,17 65,65
33 Доктор негазована 64,58 3,48
Це дасть можливість точніше визначити асортимент продукції, що буде включена 

до постійної частини оборотних запасів за ознакою стабільності споживання. 
Таблиця 6.7.

Формування груп за методом XYZ

№ Найменування Середня значення Варіація Група

33 Доктор негазована 775,00 3,48 X
26 Шоколад 1525,70 3,48 X
24 Бренді-кава 1968,97 3,48 X
29 Мікс 1886,13 3,48 X
22 Фейхоа (с/а) 461,70 3,48 X
21 Водка клюква 1205,55 3,48 X

Продовження таблиці 6.6
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19 Квас древньокиївський 1686,44 6,75 X
27 Тайський 638,21 6,75 X
25 Лимончелло 954,37 6,75 X
20 Водка лимон 3713,17 6,75 X
28 Самбука 360,43 6,75 X
23 Біанко 1042,19 12,48 Y
31 Софія київська негазована 2805,00 22,79 Y
4 Лимонад 26500,46 22,79 Y
10 Фейхоа (б/а) 13310,08 22,79 Y
17 Чай зелений 702,52 22,79 Y
7 Дюшес 1834,56 22,79 Y
11 Карамболь 7994,70 22,79 Y
16 Чай чорний 656,32 22,79 Y
18 Чай дарджилінг 225,96 22,79 Y
13 АСЕ манго гуанабана 658,98 43,14 Z
3 Супер-Кола 3447,22 43,14 Z
8 Персик 3280,34 43,14 Z
5 Ситро 8973,72 43,14 Z
15 АСЕ тропік морква 360,36 43,14 Z
9 Крюшон 1827,28 43,44 Z
2 Апельсин 11177,42 58,05 Z
32 Софія київська з лимоном 6710,00 65,65 Z
30 Софія київська газована 11675,00 65,65 Z
12 Ананас 6349,56 111,18 Z
6 Тархун 4938,08 111,18 Z
14 АСЕ мультифрут 3870,44 111,18 Z
Наступним етапом аналізу є сполучення результатів АВС та XYZ аналізів. 

Відобразимо сполучення результатів АВС та XYZ аналізів в табл. 6.8. 
Таблиця 6.8.

Сполучення груп АВС та XYZ

№ Найменування Питома вага Варіація ABC 
група

XYZ 
група Сполучена

4 Лимонад 18,17 22,79 А Y AY
10 Фейхоа (б/а) 9,13 22,79 А Y AY
1 Лимон 8,45 22,79 А Y AY
30 Софія київська газована 8,01 65,65 А Z AZ
2 Апельсин 7,66 58,05 А Z AZ
20 Водка лимон 2,55 6,75 B X BX
11 Карамболь 5,48 22,79 B Y BY
5 Ситро 6,15 43,14 B Z BZ
32 Софія київська з лимоном 4,60 65,65 B Z BZ
12 Ананас 4,35 111,18 B Z BZ
6 Тархун 3,39 111,18 B Z BZ
14 АСЕ мультифрут 2,65 111,18 B Z BZ

Продовження таблиці 6.7.
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Продовження таблиці 6.8.
24 Бренді-кофе 1,35 3,48 C X CX
29 Мікс 1,29 3,48 C X CX
19 Квас древньокиївський 1,16 6,75 C X CX
26 Шоколад 1,05 3,48 C X CX
21 Водка клюква 0,83 3,48 C X CX
25 Лимончелло 0,65 6,75 C X CX
33 Доктор негазована 0,53 3,48 C X CX
27 Тайський 0,44 6,75 C X CX
22 Фейхоа (с/а) 0,32 3,48 C X CX
28 Самбука 0,25 6,75 C X CX
31 Софія київська негазована 1,92 22,79 C Y CY
7 Дюшес 1,26 22,79 C Y CY
23 Біанко 0,71 12,48 C Y CY
17 Чай зелений 0,48 22,79 C Y CY
16 Чай чорний 0,45 22,79 C Y CY
18 Чай дарджилінг 0,15 22,79 C Y CY
3 Супер-Кола 2,36 43,14 C Z CZ
8 Персик 2,25 43,14 C Z CZ
9 Крюшон 1,25 43,44 C Z CZ
13 АСЕ манго гуанабана 0,45 43,14 C Z CZ
15 АСЕ тропік морква 0,25 43,14 C Z CZ
Заключним етапом аналізу є побудова матриці інтегрованого аналізу. Результати 

побудови матриці інтегрованого аналізу відображено в табл.6.9. У результаті даного 
сполучення одержано 9 груп об’єктів аналізу. По двох критеріях ступінь впливу 
на кінцевий результат (АВС) і стабільність / прогностичність цього результату 
(XYZ). Це незамінний інструмент для підвищення ефективності системи управління 
запасами продукції (табл. 6.9.).

Таблиця 6.9.

Матрична проекція інтегрованого АBC і XYZ-аналізу товарообігу
А В С

X Водка лимон
Бренді-кава, Мікс, Квас древньокиївський, 
Шоколад, Водка клюква, Лимончелло, Доктор 
негазована, Тайський, Фейхоа (с/а), Самбука

Y Лимонад, Фей-
хоа (б/а), Лимон Карамболь Софія київська негазована Дюшес, Біанко, 

Чай зелений, Чай чорний, Чай дарджилінг

Z
Софія київська 
газована,
Апельсин

Ситро, Софія 
київська з лимоном, 
Ананас, Тархун, 
АСЕ мультифрут

Супер-Кола, Персик, Крюшон, АСЕ манго 
гуанабана, АСЕ тропік морква

Товари груп А і В забезпечують основний товарообіг компанії. Тому необхідно 
забезпечувати постійну їх наявність. Доцільно для групи А створювати надлишко-
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вий страховий запас, а по готовій продукції групи В – достатній. Товари групи АХ 
і ВХ відрізняє високий товарообіг і стабільність. Необхідно забезпечити постійну 
наявність товару групи ВХ, але для цього не потрібно створювати надлишковий 
страховий запас. Витрата товарів цієї групи стабільна і добре прогнозується. Товари 
групи AY і BY при високому товарообігу мають недостатню стабільність продажів, 
що зумовлено сезонністю попиту, і, як наслідок, для того щоб забезпечити постійну 
наявність, потрібно збільшити страховий запас.

Товари групи AZ і BZ при високому товарообігу відрізняються низькою 
прогностичністю продажів. Спроба забезпечити гарантовану наявність по всіх това-
рах даної групи тільки за рахунок надлишкового страхового товарного запасу призве-
де до того, що середній товарний запас компанії значно збільшиться.

Використання XYZ-аналізу дозволяє точніше настроїти систему управління то-
варними ресурсами, за рахунок цього знизити сумарний запас готової продукції та 
точніше визначити постійну і змінну частину оборотних засобів як по запасах готової 
продукції так і по сировині для неї, а також у грошових активах для забезпечення 
своєчасності розрахунків.

З погляду оптимізації прибутковості й ризику найбільш оптимальною є стра-
тегія компромісного фінансування. Вона оптимально поєднує рівень прибутковості 
й середній рівень ризику, забезпечує достатньо високий рівень фінансової стійкос-
ті та платоспроможності підприємства. Проте, виходячи з пріоритетності цілей 
фінансово-господарської діяль ності підприємства на окремих етапах його роз-
витку, оптималь ною може стати інша стратегія фінансування. Взагалі, під час 
вибору стратегії фінансування необхідно знайти бажане спів відношення між 
рівнем рентабельності використання власного капіталу і рівнем ризику зниження 
фінансової стійкості підприєм ства, яка оцінюється величиною його чистого обо-
ротного капі талу.

Для нормального функціонування підприємству необхідно закуповувати сировину 
та матеріали, трансформувати їх у готову продукцію, а потім продавати її клієнтам, 
щоб отримати кошти і мати можливість продовжити свій експлуатаційний цикл.

Різниця між поточними активами і поточними пасивами являє собою чистий обо-
ротний капітал (ЧОК) підприємства. Його ще називають робочим капіталом, а та-
кож власними оборотними коштами (ВОК).

Чистий оборотний капітал можна розраховувати за балансом підприємства двома 
способами: «знизу» і «згори».

пасивиПоточніактивиПоточнікапіталоборотнийЧистийЗнизу :»«   (6.1)
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Використовуючи вищенаведені формули, розраховують величину оборотних акти-
вів підприємства, яка формується за рахунок власних коштів і довгострокових запо-
зичень. Частину оборотних активів, що залишилася, якщо вона не покрита грошови-
ми коштами, потрібно фінансувати у борг – кредиторською заборгованістю. А якщо 
не вистачає кредиторської заборгованості – потрібно брати короткостроковий кредит. 
Звідси випливає поняття поточних фінансових потреб (ПФП).
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Поточні фінансові потреби – це:
  різниця між поточними активами (без грошових коштів) і кредиторською за-
боргованістю;

  різниця між коштами, іммобілізованими у запасах сировини, готової продукції, 
а також дебіторської заборгованості, і сумою кредиторської заборгованості;

  нестача власних оборотних коштів;
  потреба у короткостроковому кредиті.

істьзаборгован
каКредиторсь

істьзаборгован
аДебіторськ

продукції
готовоїі
сировиниЗапаси

потреби
фінансові
Поточні

   (6.3)

З економічного змісту ПФП випливає потреба розрахунку середньої тривалості 
обороту оборотних коштів, тобто часу, необхідного для перетворення коштів, вкладе-
них у запаси і дебіторську заборгованість, у гроші на рахунку.

остізаборгован
кредитсплати
строкСередній
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запасів
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Підприємство зацікавлене у скороченні періоду оборотності запасів та дебітор-
ської заборгованості та зростанні строку сплати кредиторської заборгованості з ме-
тою скорочення періоду оборотності оборотних коштів.

Прискорення оборотності оборотних коштів – найважливіший спосіб скорочення 
поточних фінансових потреб. Заходами скорочення ПФП є наступні:

  принцип дорогої закупівлі та дешевого продажу, який відповідає формулі Дю-
пона;

  знижки покупцям за скорочення строків розрахунку (спонтанне фінансування);
  облік векселів та факторинг.

6.2. Управління оборотними активами підприємства
Управління товарно-матеріальними запасами з метою забезпечення безпере-

бійного здійснення статутної діяльності. У сучасних умовах підприємствам жорстко 
не нав’язуються нормативи формування оборотних коштів, і вони можуть утри мувати 
на своєму балансі стільки запасів, скільки витримають їх фінансові джерела. Незважа-
ючи на, це зростає роль економічного обґрунтування необхідних розмірів товарно-ма-
теріальних запасів. Визначення необхідного обсягу фінансових ресурсів, авансованих 
у формування запасів товарно-матеріальних цінностей, здійснюється за допомогою 
визначення потреби у окремих видах запасів.

У процесі фінансового управління ними особливу увагу необхідно звернути на 
визначення: 

  оптимального обсягу замовлення; 
  моменту замовлення; 
  раціонального способу закупівлі.

Оптимальним є такий розмір замовлення, який мінімізує су купні витрати на об-
слуговування товарно-матеріальних запасів. 
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Оптимальний обсяг замовлення – це така замовлена кількість товарів, за якою 
сукупні витрати на органі зацію замовлення і зберігання запасів будуть мінімаль-
ними. Для визначення оптимального обсягу замовлення засто совується формула мо-
делі Уілсона:

2

12
ПВ

ПВхЗх
OP р

пп                                       (6.5)

де: ОРпп – оптимальний розмір партії постачання;
Зр – необхідний обсяг закупівлі товару (сировини, матеріалів) за рік (квартал);
ПВ1 – розмір поточних витрат з розміщення замовлення, доставки товарів та їх 
приймання у розрахунку на одну партії, що постачається;
ПВ2 – розмір поточних витрат зі зберігання одиниці запасів.

Для того, щоб визначити період поновлення замовлення, необ хідно знати, скільки 
часу минає з моменту його оформлення до фактичного виконання (тобто поставки за-
мовленої партії). Цей період називається циклом замовлення. На практиці для визна-
чення циклу замовлення потрібно зіставити тривалість виконан ня десяти останніх за-
мовлень і вибрати найбільшу. Спрощено момент повторного замовлення можна знайти 
шля хом перемноження циклу замовлення на щоденні (щотижневі) витрати запасів. 

Показник оптимального обсягу замовлення дає змогу визнача ти оптимальний мо-
мент для поновлення замовлення, що зводиться до встановлення строку між попе-
редньою поставкою товарно-ма теріальних цінностей і наступним замовленням. Для 
всієї номенклатури товарно-матеріальних цінностей кількісні моделі управлін-
ня застосовувати недоцільно. У зарубіжній практиці фінансового менеджменту 
рекомендуєть ся здійснювати контроль за станом товарно-матеріальних запасів, 
використовуючи метод аналізу АВС. Цей метод базується на за коні Паретто «За-
кон 80-20». Від кількісних моделей управління товарно-мате ріальними запасами мож-
на відмовитися у випадку: нестабільних поставок товарно-матеріальних запасів; 
очікуваного підвищення цін на товарно-матеріальні запаси; невизначеності умов гос-
подарювання; швидкого фізичного або морального зносу товарно-матері альних цін-
ностей.

Обґрунтування раціонального способу їх закупівлі. При цьому потрібно усвідом-
лювати, що немає ідеального способу закупівель, і конкретний вибір фінансового мене-
джера має базуватися на аналізі всіх плюсів і мінусів кожної з можливих альтернатив, 
врахуванні конкретних умов і завдань діяльності. У систематизованому вигляді перева-
ги і недоліки найбільш пошире них способів закупівлі сировини наведено у табл. 6.10.

До переваг завищеного обсягу запасів належать можливість економії часу в процесі 
виробництва, більша еластичність підприємства у випадку підвищення ринкового по-
питу на його продукцію, можливі значні цінові знижки. Недолік – висока затратність 
такої політики. З погляду раціональ ного управління товарно-матеріальними запасами, 
треба уникати зайвих та надмірних запасів. Запаси товарно-матеріальних цінностей 
можна збільшувати лише доти, доки отримана економія перевищує загальні витрати на 
утриман ня додаткових запасів. 

Досить важко і ризиковано здійснювати «миттєве» управління запасами, тобто за-
куповувати товарно-матеріальні цінності в момент потреби на них (працювати «з коліс»). 
Такий спо сіб закупівлі можливий лише за умови: злагодженої системи виробництва, 
своєчасної і достовірної інформації про стан ринку сировини, наявності надійних по-
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стачальників, ефективного оперативного маневрування запасами.
Таким чином, хоча управління запасами не є прямою функ цією фінансового дирек-

тора, інвестування грошових коштів у товарно-матеріальні цінності є важливим аспек-
том фінансового менеджменту. Фінансові менеджери повинні бути добре обізнані з ме-
тодами контролю запасів і вміти ефективно перерозподіляти вкладений у них капітал. 
При цьому необхідно усвідомлювати, що чим більший рівень рентабельності активів і, 
відповідно, вищі можливі (альтернативні) витрати, пов’язані з інвестуванням гро шових 
коштів у запаси, тим менші оптимальний обсяг замовлен ня і середній обсяг запасів.

Таблиця 6.10.

Порівняльна характеристика окремих способів за купівлі
товарно-матеріальних запасів

Спосіб закупі-
вель т.м.ц.

Переваги Недоліки

Замовлення на 
поставку однією 
партією

• Гарантія поставки всієї по-
трібної кіль кості товарно-мате-
ріальних цінностей. 
• Мінімізація витрат на
організацію замов лення. 
• Можливість скори статися
гуртовими зниженими цінами

• Підвищується потреба у складських 
приміщен нях, зростають витрати на їх 
утримання, можливі додаткові витрати 
на орен ду приміщень.
• Уповільнюється оборот ність капіталу.
• Підвищуються можливі витрати через 
вилучення коштів з обігу. 
• Підвищується ризик фі зичних втрат.

Замовлення 
на регулярну 
поставку товарів 
(договір на 
довгостроко вий 
період)

• Прискорення оборот ності капі-
талу завдя ки оплаті продукції в 
міру постачання. 
• Зменшення витрат на збері-
гання. • Зменшення витрат на 
організацію замов лення (договір 
укла дається на весь обсяг по-
ставки)

• Існує зобов’язання купи ти весь обсяг 
замовлених товарів, навіть якщо від падає 
в них потреба.
• Додаткові витрати при помилковому 
визначенні обсягів замовлення, перепро-
філюванні діяльності.

Щоденна (щотиж-
нева) закупівля 
товарів на договір-
ній основі (для 
підприємств гро-
мадського харчу-
вання, продоволь-
чих магазинів)

• Мінімізація витрат на збе-
рігання. • Прискорення обо-
ротності капіталу. 
• Зменшення втрат через погір-
шення якості.

• Збільшення витрат на організацію
замовлення. 
• Ризик виникнення перебо їв у виробництві 
й торгівлі при зриві графіку поставок. 
• Неможливість скориста тися гуртовими 
знижками ціни.

Закупівля товарів 
у порядку
разових операцій

• Можливість вибору ціни. 
• Зменшення витрат на зберіган-
ня. • Уникнення зайвих витрат 
і втрат при перепрофілюванні 
діяльності.
• Підвищення ефективності 
закупівельних операцій для 
тих товарів, що закуповуються 
епізодично

• Немає гарантії своєчасної закупівлі.
• Підвищення витрат на організацію
замовлення.
• Неможливість скористатися гуртовими 
знижками з ціни
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В умовах нестабільного попиту на ринку сировини та неви значеності річної по-
треби підприємства в запасах товарно-мате ріальних цінностей фінансові менеджери 
зацікавлені у змен шенні циклу замовлення, оскільки при цьому зменшується по треба 
у страхових запасах і, відповідно, зменшується загальний обсяг інвестицій у запаси, 
якщо інші умови не змінюються. Тоб то, чим вищі можливі (альтернативні) витрати при 
інвестуванні грошових коштів у товарно-матеріальні запаси, тим більш на гальною є 
потреба у зменшенні строків виконання замовлень на їх поставку.

Управління грошовими активами. Метою управління грошовими активами є забезпе-
чення постій ної платоспроможності підприємства. 

Об’єктами фінансового управ ління є грошові кошти (в касі, на банківських рахунках, 
у дорозі) та їх резерви у формі поточних фінансових інвестицій у грошові інструменти 
та цінні папери.

З позицій теорії інвестування грошові кошти – це окремий вид інвестицій у товар-
но-матеріальні цінності, а тому управління ними має здійснюватися на таких загальних 
засадах:

  підтримка мінімального залишку грошових коштів для без перебійного здій-
снення поточних розрахунків;

  врахування діапазону сезонних змін залишку грошових коштів;
  створення резерву вільних грошових коштів на випадок можливого розши-
рення обсягів діяльності;

  формування резерву грошових коштів для компенсації непередбачених витрат і 
можливих втрат у процесі фінансово-господарської діяльності;

  своєчасна трансформація вільних грошових коштів у високоліквідні фінансові 
інструменти та їх зворотна конвертація для поповнення залишку грошових ко-
штів.

Важливим управлінським завданням є підтрим ка грошових коштів підприємства 
на мінімально потрібному рівні. Для цього можуть використовуватися всі можливі 
джерела по повнення грошових коштів:

  надходження виручки від реалізації продукції на умовах негайної оплати;
  стягнення дебіторської заборгованості;
  продаж резервних грошових активів у формі поточних фінансових інвестицій;
  продаж матеріальних і нематеріальних активів підприємства (запасів, основних 
засобів, об’єктів незавершеного виробниц тва, патентів, ноу-хау);

  отримання банківських кредитів;
  залучення інвестицій шляхом випуску акцій, облігацій, додаткових паїв тощо.

При цьому перші чотири способи поповнення залишку грошо вих коштів є більш 
доцільними, оскільки не ведуть до збільшен ня валюти балансу. У цих випадках гро-
шові кошти формуються через реструктуризацію активів підприємства. І, навпаки, 
два останні способи можуть використовуватися для підтримки поточ ної платоспромож-
ності лише у крайніх випадках, оскільки вони призводять до відволікання залучених 
ресурсів від цільового ви користання.

Мінімальний залишок грошових коштів визначається, виходя чи з планового об-
сягу платіжного обороту та швидкості обороту грошових коштів, що склалася на під-
приємстві з врахуванням особливостей його діяльності. 
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Мінімальний залишок грошових коштів = плановий платіжний оборот ÷ фактична 
оборотність грошових коштів. Тобто є два основні шляхи зменшення мінімального за-
лишку грошових коштів: за рахунок оптимізації платіжного обороту та прискорення 
оборотності грошових коштів.

Оптимізувати платіжний оборот підприємства можна коригуванням потоків пла-
тежів, запровадженням режиму еко номії, зменшенням потреби у фінансових ресурсах. 
Прискорити оборотність грошових коштів вдається за раху нок: зменшення трива-
лості операційного та фінансового циклів; своєчасної інкасації виручки; зменшення 
обсягів готівкових розрахунків; скорочення частки тих форм розрахунків з постачаль-
никами, які потребують тимчасового резервування грошових коштів на банківських 
рахунках (акредитиви, чеки) і т. ін.

Завдання підвищення ефективності використання грошових коштів може 
бути досягнуте шляхом інвестування у високоліквідні фінансові інструменти (грошові 
та фондові). Водночас, підприємство може перейти до зберігання тимчасово вільних гро-
шових коштів на комбінованих банківських рахунках, які дають можливість поєднати 
по точне зберігання грошових коштів підприємства з виплатою де позитного відсотка 
(забезпечує протиінфляційний захист грошо вих активів і підвищує рентабельність 
їх використання). Іншим аспектом підвищення ефективності використання гро шових 
активів є мінімізація сукупних витрат на їх утримання і зворотну конвертацію корот-
кострокових фінансових вкладень у готові засоби платежу.

Вирішується це завдання за допомогою знаходження опти мального розміру за-
лишку грошових коштів. Для цього в міжна родній практиці фінансового менедж-
менту використовуються кількісні моделі Баумоля та Міллера-Орра.

Модель Баумоля аналогічна моделі управління запасами Уілсона і використову-
ється у випадку, коли у зв’язку з невизначеністю майбутніх платежів важко розробити 
детальний план надходжен ня і витрат грошових коштів. Згідно з цією моделлю по-
повнення грошових коштів за рахунок конвертації високоліквідних цінних паперів 
потрібно здійснювати в той момент, коли повністю вико ристано запаси грошових 
коштів. При цьому мінімальний зали шок грошових коштів вважається нульовим, а 
оптимальний зали шок є одночасно максимальним. Використання моделі Баумоля дає 
змогу знайти таку оптимальну величину разової конвертації, за якої мінімізу ються 
сукупні витрати: на здійснення конвертаційних операцій та можливі (альтернативні) 
витрати або недоотриманий дохід через вилучення інвестицій.

Відповідно до моделі Баумоля залишки грошових активів на майбутній період ви-
значаються у таких розмірах:

  мінімальний залишок грошових активів приймається нульовим;
  оптимальний (він же максимальний) залишок розраховується за формулою:
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max                                         (6.6)

де: ГАmax – оптимальний залишок у плановому періоді;
Вк – середня сума витрат з обслуговування однієї операції з короткостроковими 
фінансовими вкладеннями;
Вга – загальні витрати грошових активів у наступному періоді;
СПкфв – ставка процента по короткострокових фінансових вкладеннях у періоді, 
що розглядається.
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  середній залишок грошових активів планується як половина їх оптимального 
(максимального) залишку.

За даною моделлю можна розрахувати: 
  кількість конвертацій на рік, поділивши середню суму платежів за рік на опти-
мальний залишок ГА; 

  періодичність конвертацій (360 : кількість конвертацій на рік);
  середній залишок грошових коштів (оптимальний залишок ГА : 2).

Модель Баумоля добре працює в умовах, коли підприємства повністю використо-
вують свої запаси грошових коштів. Однак у реальному житті це відбувається не так 
часто. Як правило, про цес руху грошових коштів має стохастичний характер. В одні 
періоди підприємство може отримувати значні суми за оплачени ми рахунками і, відпо-
відно, має надлишок грошових коштів. В інші періоди, навпаки, потрібно розраховувати-
ся з кредиторами і ви трачати значні суми грошових коштів.

Модель Міллера-Орра дає відповідь на питання, як управляти запасом грошових ко-
штів, якщо не можна точно передбачити їх щоденне надходження і вибуття, дає модель 
Міллера-Орра. На відміну від моделі Баумоля вона є більш складною і реалістичною.

Відповідно до моделі Міллера-Орра необхідно визначити:
  нижній поріг або мінімальний залишок грошових коштів;
  точку повернення або оптимальний залишок грошових коштів;
  верхній поріг або максимальний залишок грошових коштів.

д
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4
33                                     (6.7)

де: Р – розрив між верхнім і нижнім порогами залишку грошових коштів;
Вк – витрати на конвертацію на одну партію (операційні витрати);
Д – дисперсія грошових потоків (квадрат максимального відхилення щоденного 
грошового потоку);
СПд – ставка процента з розрахунку на один день (виражена десятковим дробом).

Вп = Нп + Р                                                    (6.8)
де: Вп – верхній поріг залишку грошових коштів;
Н п – нижній поріг залишку грошових коштів;
Р – розрив між верхнім і нижнім порогами залишку грошових коштів.

Тп = НП + Р / З                                                 (6.9)
де: Тп – точка повернення (оптимальний залишок грошових коштів).

Як показує світовий досвід, для великих фірм обсяг операцій них витрат на конвер-
тацію не такий важливий, як можливі (аль тернативні) витрати на зберігання вільного 
залишку грошових коштів. Так, якщо фірмі надійшло на рахунок 5 млн грн, а став ка 
процента дорівнює 15 % річних, або приблизно 0,041% у день, то величина отриманих 
в день процентів з усієї суми становитиме 2050 грн. Навіть якщо операційні витрати з 
конвертації високі і становлять 200 грн. на операцію, фірма краще заплатить їх, щоб 
купити високоліквідні державні цінні папери сьогодні та прода ти завтра, ніж тримати 
5 млн. грн.. у вигляді вільних грошей. Звичай но, така тактика доцільна лише в умовах 
стабільного і ліквідного ринку цінних паперів.
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Якщо у підприємства виникає потреба у грошових коштах у короткостроковому 
періоді, а конвертувати фінансові інструмен ти важко або дорого, можна взяти ко-
роткостроковий банків ський кредит. Але при цьому потрібно враховувати, що ставка 
бан ківського відсотка буде вищою, ніж той процент, який можна отри мати за цінними 
паперами.

Фінансові менеджери фірми завжди стоять перед дилемою. Адже для того, щоб 
збільшити рентабельність використання гро шових активів, потрібно підтримувати за-
лишок грошових коштів на мінімальному рівні і збільшувати обсяг поточних фінансо-
вих інвестицій. Але при цьому збільшується імовірність потреби в короткострокових 
банківських кредитах для здійснення неперед бачених платежів.

Західні економісти рекомендують просте правило для максимізації віддачі від ви-
користання грошових коштів, згідно з яким регулювати залишок грошових коштів по-
трібно доти, доки імо вірність виникнення потреби у позиці не стає для підприємства 
критичною.

Витрати за залишками грошових коштів — це ті проценти, що втрачаються у ви-
падку, якщо не інвестувати вільні грошові кош ти у цінні папери. Так, якщо очікувана 
ставка доходу за цінними паперами становить 18 %, а короткостроковий кредит у бан-
ку можна взяти під 22 %, то зменшувати залишок грошових коштів шляхом купівлі 
цінних паперів доцільно доти, доки імовірність виникнення потреби у короткостроко-
вому кредиті не досягне зна чення 0,82 (18 : 22).

Тобто, якщо короткострокові кредити набагато дорожчі по рівняно з очікуваною до-
хідністю цінних паперів, фінансовий ме неджер повинен бути впевненим, що потреба у 
додатковій позиці не виникне.

Відчуваючи впевненість у майбутніх грошових потоках, мож на тримати менший 
залишок грошових коштів на поточних ра хунках. І, навпаки, якщо існує значна неви-
значеність обсягу май бутніх грошових потоків, доцільно тримати великий залишок гро-
шових коштів, щоб бути впевненим, що банківська позика не знадобиться.

Управління дебіторською заборгованістю. В умовах кризи неплатежів особли-
во зростає роль ефективно го управління дебіторською заборгованістю, своєчасного її 
повер нення та запобігання безнадійних боргів. При цьому слід па м’ятати, що політика 
управління дебіторською заборгованістю є одночасно складовою не лише фінансової, а 
й маркетингової стра тегії підприємства. Адже завдяки пом’якшенню умов розрахунків 
з покупцями продукції можна розширити обсяги її реалізації і тим самим збільшити 
доходи і прибутки від основної діяльності.

Основна мета управління дебіторською заборгованістю поля гає в мінімізації її обсягу 
та строків інкасації боргу. В процесі управління вирішуються такі завдання:

  визначення обсягу інвестицій у дебіторську заборгованість за комерційним і 
споживчим кредитом;

  формування принципів та умов кредитної політики щодо покупців продукції;
  визначення кола потенційних дебіторів;
  забезпечення інкасації дебіторської заборгованості;
  прискорення платежів за допомогою сучасних форм рефі нансування дебітор-
ської заборгованості.
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Іноді помилково вважають, що завдання управління дебітор ською заборгованістю 
зводиться лише до збалансування її обсягів з кредиторською заборгованістю підприєм-
ства. Насправді, зовсім недостатньо, щоб сума дебіторської заборгованості не перевищу-
вала суму кредиторської заборгованості. Адже підприємство зо бов’язане розрахувати-
ся за своїми боргами перед кредиторами незалежно від того, отримує воно борги від 
своїх дебіторів чи ні. Більш принципове значення, з погляду фінансового менеджменту, 
має забезпечення доброякісної дебіторської заборгованості та при скорення її оборотнос-
ті.

Обґрунтовуючи доцільність надання відстрочок платежу по купцям продукції, 
необхідно оцінити, яким чином збільшення інвестицій у дебіторську заборгованість 
вплине:

  на загальний рівень дебіторської заборгованості підприєм ства (її частку в су-
купних оборотних активах);

  коефіцієнт простроченої дебіторської заборгованості (її частку в загальній дебі-
торській заборгованості);

  середній період інкасації та кількість оборотів дебіторської заборгованості;
  обсяг додаткових доходів, поточних витрат і прямих фінансових втрат.

У процесі прийняття рішень щодо надання комерційного кре диту покупцям про-
дукції необхідно зважити всі плюси і мінуси такої тактики та визначити загальний 
ефект від інвестування коштів у дебіторську заборгованість.

До переваг широкого застосування кредитної політи ки у відно-
шеннях з покупцями продукції слід віднести збільшення реалізації про-
дукції та збільшення доходів і прибутку підприємства в умовах висо-
кої ринкової кон куренції. Недоліками кредитної політики є: можливе 
виникнення безнадійної дебіторської забор гованості; додаткові фінансові витра-
ти у випадку залучення короткострокових банківських кредитів для компенсації
дебіторської заборгованості; можливі (альтернативні) витрати у зв’язку з
відволіканням грошових коштів з обороту.

Для отримання більш достовірних результатів рішення про надання комер-
ційного кредиту має базуватися на:

  оцінюванні ймо вірності повернення боргів кожним конкретним дебітором; 
  в результаті підприємство-продавець має отримати додаткову виручку і за раху-
нок неї має компенсувати додаткові поточ ні витрати; 

  чис тий дохід має дорівнювати приведеній (теперішній) вартості від величини 
перевищення доходів над витратами;

  якщо дебітор не розрахується за боргами, підприєм ство матиме збиток в обсязі 
понесених витрат, який також приводиться до теперішньої вартості;

  для визначення за гального ефекту рішення про надання відстрочки сумуються 
результати за двома альтернативами з урахуванням імовір ності їх настання.

Залежно від рівня дохідності та ризику можуть застосовувати ся різні стратегії 
кредитної політики: консервативна, поміркована та агресивна (табл. 6.13.). 
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Таблиця 6.13

Характерні особливості окремих типів кредитної політики
підприємства по відношенню до його покупців

Тип кредитної 
політики Механізм реалізації Можливі негативні 

наслідки

Консервативна 
(жорстка) кре-
дитна політика

• Скорочення кола по купців продукції в кре-
дит за рахунок виклю чення груп підвище ного 
ризику.
• Мінімізація строків надання відстрочок
платежів.
• Мінімізація величини комерційного кредиту. 
• Встановлення жорст ких умов надання
кре диту.
• Підвищення вартості комерційного кредиту.
• Жорстка процедура інкасації дебіторської за-
боргованості.

• Ускладнюється 
фор мування стійких 
господарських зв’язків 
з по купцями продукції. 
• Повільніше зроста-
ють обсяги діяльності 
в умо вах низького по-
питу на продукцію

Поміркована 
(зва жена) кре-
дитна по літика

• Підтримка середньо го рівня ризику при про-
дажу в кредит. 
• Встановлення зваже них умов проведення 
кредитної політики

Практично немає

Агресивна 
(лібе ральна) 
кредитна по-
літика

• Розширення кола дебіторів за рахунок більш 
ризикових груп. 
• Збільшення строків надання відстрочки 
платежів. 
• Збільшення величи ни наданого кредиту. 
• Зниження вартості надання кредиту, 
• Пом’якшення умов повернення дебіторської 
заборгованості (можли вість її пролонгації).

• Може призвести до 
надмірного вилучення 
фінансових ресурсів.
• Є загроза зниження 
платоспроможності.
• Можливе збільшення 
витрат на стягнення 
бор гів. 
• Зменшення рента-
бельності активів.

Вибір конкретного типу кредитної політики має здійснювати ся з врахуванням ряду 
факторів. Важливим моментом в управлінні дебіторською заборгованістю є підвищення 
її якості. Досягти цієї мети управління можна шляхом: всебічного оцінювання фінансо-
вого стану потенційних кре диторів, їх платоспроможності, репутації, терміну існування, 
кон’юн ктурної стадії в галузі, де партнери здійснюють свою діяльність; диверсифікації 
клієнтури; визначення максимальної суми боргу в цілому та на одного клієнта (лімі-
тування дебіторської заборгованості); використання різних форм забезпечення повер-
нення боргу (застава, страхування, гарантії банків або третіх осіб, оформлення забез-
печеним векселем тощо); підвищення дієвості штрафних санкцій щодо боржників.

Для визначення складу платоспроможних дебіторів доцільно здійснювати періо-
дичні обстеження (особливо ве ликих і сумнівних замовлень).

У процесі управління дебіторською заборгованістю з метою прискорення розра-
хунків доцільно використовувати сучасні фор ми її рефінансування. 

Під рефінансуванням розуміють переве дення дебіторської заборгованості в інші 
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форми оборотних активів підприємства (грошові кошти або високоліквідні цінні па-
пери) з метою прискорення розрахунків. До основних форм рефінансу вання дебі-
торської заборгованості можна віднести: спонтанне фінансування, факторинг, об-
лік векселів або їх продаж на фондо вому ринку, форфейтинг.

Незалежно від виду операції рефінансування її викори стання базується на єдиних 
принципах:

  загальні витрати на рефінансування мають не перевищувати очікуваний при-
буток від використання вивільнених коштів у господарському обороті;

  витрати на рефінансування не можуть перевищувати вартості короткостроко-
вих кредитів для підтримки платоспроможності підприємства до інкасації де-
біторської заборгованості;

  витрати на рефінансування не повинні перевищувати інфляційні втрати у ви-
падку затримки платежів.

Факторинг полягає у переуступленні банку або факторинговій компанії права на 
отримання грошових коштів за платіжними документами за поставлену продукцію. В 
подальшому борги з покупців стягує вже банк або факторингова компанія, але якщо 
з боку продавця порушені договірні зобов’язання (наприклад, якість не відповідає 
умовам договору поставки), весь ризик, по в’язаний зі стягненням боргів знову пере-
ходить на саме підпри ємство.

Ціна рефінансування за допомогою факторингових послуг складається з комісій-
ної винагороди та процентної ставки за ви користання кредитних ресурсів. При цьому 
потрібно враховува ти, що в момент оформлення договору факторингу фактор опла-
чує не більше 80 % від загальної суми боргів, а остаточні розра хунки здійснюються 
тільки після повного надходження коштів від платника. 

Облік векселя, виданого покупцем продукції (у випадку, якщо дебіторська забор-
гованість оформлена забезпеченим векселем). За цієї форми рефінансування вексель 
продається банку з дис контом (знижкою з ціни). Ставка дисконту в цьому випадку є 
ціною рефінансування і обчислюється за формулою.

У випадку, якщо вексель продається на фондовому ринку, за гальні витрати на рефі-
нансування складаються із виплаченої біржовим посередникам комісійної винагороди 
та можливої кур сової різниці при продажу векселя за ціною, меншою за номінал.

Форфейтинг полягає у трансформації комерційного кредиту в бан ківський кредит. У 
цьому випадку продаж боргу, оформленого обо ротними документами (перевідним векселем 
або перевідним акреди тивом), здійснюється на умовах відмови (або форфейтингу) банку від 
регресу вимог на кредитора (продавця продукції) у разі, якщо борж ник (покупець) виявився 
неплатоспроможним. Але для того, щоб змен шити ризик можливих втрат при неповерненні 
частини боргу, банк вимагає значну знижку з ціни (дисконт). Величина цього дисконту і 
виступає ціною рефінансування дебіторської заборгованості за допомогою форфейтингу. 
Найчастіше форфейтинг використовується при експортних операціях. Приклад, оцін-
ки доцільності рефінансування завдяки факторингу Вихідні дані: Припустимо, що 
підприємство продало комерційному банку право на стягнення дебіторської заборго-
ваності на суму 50 тис.грн. Розмір встановленої банком комісійної плати становить 
2% від суми боргу. Банк надав кредит підприємству у формі попередньої оплати 80% 
від загальної суми боргу під 20 % річних. Середній рівень рентабельності активів 
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підприємства становить 21 %. Середній рівень процентної ставки на ринку грошових 
ресурсів – 23 %, середній період дебіторської заборгованості – 30 днів. Розрахунок:

1) комісійна плата – 1000 грн. (50 тис.грн × 0,02);
2) сума процентів за кредит – 667 грн. (50 тис.грн ×0,80)(0,2:12);
3) загальна сума витрат на фінансування : 1000 грн + 667 грн = 1667 грн;
4) ціна рефінансування дебіторської заборгованості у відсотках становитиме:
1667 + (50000 × 0,80)(0,2 : 12):(50000 : 100%) = 4,7 %
Отже, витрати на рефінансування дебіторської заборгованості за допомогою фак-

торингу повністю покриваються за рахунок прибутку, оскільки відсотки витрат за 
факторинговими операціями менші рівня рентабельності активів 4,7% < 21%. Крім 
того, проценти витрат, пов’язаних з факторинговими операціями, менші процентів за 
кредит 4,7%<23%. Можемо зробити висновок про доцільність рефінансування дебі-
торської заборгованості за допомогою факторингу.

6.3. Особливості управління необоротними активами
До необоротних активів відносять ті види майна, що використовуються підприєм-

ством понад один рік. Класифікацію необоротних активів наведено на рис. 6.4.
Класифікація необоротних активів

Класифікаційні ознаки необоротних активів Види необоротних активів
За функціональними видами · нематеріальні активи;

· незавершене будівництво;
· основні засоби;
· довгострокові фінансові інвестиції;
· обладнання призначене до монтажу;
· інші необоротні активи.

За характером обслуговування окремих видів 
діяльності підприємства

· необоротні активи, які обслуговують інвес-
тиційну діяльність;
· невиробничі активи.

За характером володіння · власні необоротні активи;
· орендовані необоротні активи.

За формами застави, забезпечення кредиту · нерухомі необоротні активи;
· рухомі необоротні активи.

Рис. 6.4. Класифікація необоротних активів

Низька мобільність коштів, вкладених у необоротні активи (основні засоби, немате-
ріальні активи, довгострокові фінансові інвестиції), не означає відмови від комплексу 
управлінських зав дань. Але у цьому випадку процес управління суттєво відрізняєть ся від 
розглянутого в цьому розділі механізму прийняття коротко строкових фінансових рішень. 

Основна мета управління необоротними активами полягає у забезпеченні їх своє-
часного оновлення та ефективного викорис тання.

У процесі управління необоротними активами вирішуються такі завдання:
  визначення можливих форм оновлення основних виробни чих засобів на про-
стій і розширеній основі;

  визначення потреби в нарощування необоротних активів для розширення обсягів 
діяльності;
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  визначення можливих способів розширення основних вироб ничих засобів (будів-
ництво, створення, купівля, оренда, лізинг);

  забезпечення ефективного використання раніше сформова них та нововведених 
основних засобів та нематеріальних активів;

  формування необхідних фінансових ресурсів для відтворен ня необоротних акти-
вів та оптимізація їх структури.

Організаційними формами оновлення виробничих засобів на простій основі є:
  поточний ремонт – часткове оновлення основних засобів (фінансується за ра-
хунок витрат виробництва);

  капітальний ремонт – значне відновлення основних за собів і часткова заміна 
їх окремих видів (фінансується за рахунок частини накопичених амортизацій-
них відрахувань і списується на витрати підприємства);

  придбання нових видів необоротних активів – заміна зношених основних засо-
бів у межах нагромаджених амортизаційних відрахувань.

При розширеному відтворенні формування (будівництво, ство рення, придбання) 
нових видів необоротних активів здійснюєть ся із залученням додаткових фінансових 
ресурсів (зверх накопи ченої амортизації): прибутку, довгострокових позик, випуску цін-
них паперів.

Для визначення потреби у прирості необоротних активів у ви падку їх розширено-
го відтворення аналізуються:

  необхідні додаткові площі та потужності для збільшення обсягів діяльності 
(якщо не можна підвищити коефіцієнт змінності використання наявних вироб-
ничих засобів);

  залишок необоротних активів на початок планового періоду;
  планове вибуття необоротних активів у зв'язку з їх фізичним та моральним 
зносом.

При цьому необхідно володіти в достатньому обсязі інформа цією про ціну ресурсів 
та облікові оцінки виробничих засобів, ос кільки в практиці фінансового менеджменту 
приріст необорот них активів завжди визначається лише у вартісних показниках (для 
планування потреби у фінансових ресурсах).

Важливим джерелом простого і розширеного відтворення є амортизація осно-
вних засобів та нематеріальних активів. ЇЇ фор мування пов’язане із основними стадія-
ми кругообігу необорот них активів. Залежно від прийнятої на підприємстві облікової 
політики можуть використовуватися різні методи нарахування амортизації основних 
засобів.

Обґрунтовуючи доцільність використання окремих методів нара хування аморти-
зації, фінансовий менеджер повинен намагатися максимізувати не лише обсяг накопиченої 
амортизації, а й забезпечити якомога більше значення чистого грошового потоку, що зали-
шається у розпорядженні підприємства (сума чистого прибутку від основної діяльності та 
амортизаційних відрахувань у поточному періоді). 

Водночас, важливим об’єктом фінансового управління є ефек тивність використання 
необоротних активів.

Постійний фінансовий моніторинг за ефективністю викорис тання основних засо-
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бів необхідно здійснювати за допомогою та ких аналітичних показників, як фондовідда-
ча, фондорентабельність, відносна економія основних засобів у результаті підвищен ня 
фондовіддачі, приріст продукції за рахунок підвищення фондо віддачі і т. ін.

Водночас, фінансовий менеджер повинен забезпечувати ефективне формування 
грошових потоків, пов’язаних із придбанням та орен дою (лізингом) основних засо-
бів. При виборі між цими альтернативними варіантами необхідно зважувати всі пере-
ваги і недоліки орендних (лізингових) операцій (табл. 6.15.).

Таблиця 6.15.

Переваги та недоліки лізингових операцій
Переваги лізингу Недоліки лізингу

· Можливість розширення обсягів діяль-
ності без суттєвого збільшення обсягів фі-
нансування.
· Суттєва економія фінансових ресурсів на 
початковому етапі.
· Зменшення бази оподаткування прибутку 
(лізингові платежі включаються у собівар-
тість продукції).
· Зменшення ризику втрати фінансової 
стійкості.
· Зменшення ризику морального зносу ак-
тивів (при операційному лізингу)

· Збільшення рівня поточних витрат за ра-
хунок лізингових платежів.
· Подорожчання виготовленої продукції 
через включення лізингових платежів у 
її собівартість (лізингові платежі завжди 
більші, за мортизаційні відрахування).
· Неможливість суттєвої модернізації май-
на без згоди лізингодавця.
· Більш висока вартість фінансового лізин-
гу, порівняно з банківським кредитом.

Під час оцінювання грошових потоків, пов’язаних із різними способами формуван-
ня необоротних активів, перевагу надають тому варіанту, який забезпечує мінімальний 
потік платежів у періоді, що дорівнює строку оренди.

Порівнюючи окремі грошові потоки (придбання обладнання на умовах лізингу, за 
рахунок банківського кредиту, за рахунок власних фінансових ресурсів) керуються 
такими правилами:

  порівняння грошових потоків здійснюється шляхом їх при ведення до теперіш-
ньої вартості;

  ставка дисконту береться однаковою для всіх альтернатив них варіантів;
  для більш об'єктивного оцінювання альтернативних грошових потоків врахову-
ється можливість отримання податкової економії (при лізингу – за рахунок від-
несення на собівартість про дукції лізингових платежів, при купівлі за рахунок 
кредиту – за рахунок процентів за кредит та амортизаційних відрахувань).

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
1. Назвіть основні складові оборотного капіталу.
2. Які переваги і недоліки необоротних і оборотних активів?
3. Як розраховується оборотний капітал методами «знизу» і «зверху”?
4. Як визначаються поточні фінансові потреби підприємства?
5. Які фактори впливають на величину поточних фінансових потреб?
6. У чому полягають заходи прискорення оборотності оборотного капіталу і з 

якою метою їх проводять?
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7. У чому полягає сутність спонтанного фінансування?
8. Що розуміють під факторингом?
9. Назвіть типи політики управління обіговим капіталом.
10. У чому полягає сутність поглибленого аналізу власних оборотних коштів і по-

точних фінансових потреб?

ТЕСТИ

1. До активів підприємства не відносять:
а) майно, що не належить підприємству на праві власності і використову-
ється для здійснення статутної діяльності;

б) ресурси, що перебувають тимчасово в розпорядженні підприємства;
в) майно, використання якого веде до збільшення економічних вигод у майбут-
ньому.

г) ресурси, що перебувають в розпорядженні підприємства.

2. За об’єктом фінансового управління активи класифікують на:
а) реальні і фінансові;
б) необоротні і оборотні;
в) короткострокові і довгострокові;
г) високооборотні необоротні.

3. Інтервал часу з моменту придбання виробничих ресурсів до моменту над-
ходження грошових коштів за реалізований товар називають
а) період кредитування підприємства;
б) період тривалості виробничого циклу;
в) період тривалості операційного циклу;
г) період тривалості фінансового циклу.

4. До ненормованих оборотних засобів підприємства відносяться:
а) витрати майбутніх періодів;
б) готова продукція на складах;
в) покупні напівфабрикати;
в) товари відвантажені, але не сплачені.

5. На тривалість обертання оборотних активів впливає:
а) період перебування сировини і матеріалів в запасах;
б) період незавершеного виробництва;
в) період кредитування банком підприємства;
г) період переговорів підприємства постачальником;

6. За ступенем ризику активи класифікують на:
а) з одноразовим, періодичним, регулярним доходом;
б) з гарантованим і негарантованим грошовим потоком;
в) середньоліквідні, високоліквідні, низьколіквідні, неліквідні;
г) активи, що приносять дохід в явній або прихованій формі;
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7. До моделей управління оборотними засобами відносять:
а) агресивну;
б) середню;
в) контрольовану;
г) кратну.

8.Залежно від рівня ліквідності активи класифікують на:
а) з одноразовим, періодичним, регулярним доходом;
б) з гарантованим і негарантованим грошовим потоком;
в) середньоліквідні, високоліквідні, низьколіквідні, неліквідні;
г) активи, що приносять дохід в явній або прихованій формі.

9. До нематеріальних активів відносять:
а) будівлі та споруди;
б) дебіторську заборгованість;
в) фінансові інвестиції.
г) гудвіл.

10. До складових оборотного капіталу не відносять:
а) дебіторську заборгованість;
б) виробничі запаси;
в) короткострокову заборгованість перед постачальниками.

ГЛОСАРІЙ
Активи – всі види майна підприємства, що нале жать йому на праві власності й 

використовуються для здійснення статутної діяльності.
Валові активи – сформовані за рахунок власних і залучених коштів.
Чисті активи – сформовані завдяки власним джерелам.
Необоротні активи – активи, що багаторазово використовуються в про цесі госпо-

дарської діяльності та частково амортизуються протягом кожного операційного циклу.
Оборотні активи – активи, які повністю споживаються за один виробничий цикл.
Активи як об’єкт фінансового менеджменту являють собою ресурси, які пере-

бувають у розпорядженні підприємства і використання яких веде до збільшення еко-
номічних вигод у майбутньому.

Обмежуюча тактика управління активами потребує підтримки обсягу оборотних 
активів на мінімально можливому рівні, тобто підприєм ство не створює додаткових 
резервів, підтримує сувору дисцип ліну розрахунків з постачальниками

Гнучка тактика управління активами полягає у забезпеченні високого рівня 
спів відношення між поточними активами й обсягом реалізації, тобто підприємство 
збільшує такі статті балансу, які забезпечують мож ливість збільшення обсягів вироб-
ництва при відповідній зміні кон’юнктури ринку і дають змогу стимулювати обсяг 
продажу за рахунок надання відстрочки платежів

Ідеальна стратегія управління активами полягає у тому, що поточні активи фінан-
суються за раху нок поточних зобов’язань, а необоротні завдяки власному капіталу та 
довгостроковим зобов’язанням.
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Агресивна стратегія управління активами полягає у фінансуванні на довгостро-
ковій основі необоротних активів і постійної частини оборотних активів.

Консервативна стратегія управління активами полягає у фінансуванні майже всіх 
активів за рахунок довгострокових джерел.

Компромісна стратегія управління активами полягає у фінансуванні необоротних 
активів, постійної частини оборотних активів і приблизно половини змінної частини 
оборотних активів за рахунок довгострокових джерел, а інша частина оборотних акти-
вів фінансується на короткостроковій основі.
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ТЕМА 7

ВАРТІСТЬ І ОПТИМІЗАЦІЯ
СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ

7.1. Економічна сутність капіталу.
7.2. Визначення вартості капіталу.
7.3. Оптимізація структури капіталу.

7.1. Економічна сутність капіталу
Капітал є однією з фундаментальних економічних категорій, сутність якої дослі-

джується уже протягом століть, проте нове значення отримала лише в умовах рин-
кових відносин. Термін «капітал» походить від латинського «сарitalis», що означає 
«основний, головний».

Відносно суті економічної категорії «капітал» далі (капітал) у вітчизняних і за-
рубіжних науковців ведуться дискусії. Вчені – економісти, розглядаючи сутність ка-
піталу, намагаються сформулювати власне визначення цього терміну і таким чином 
спричиняють появу різних течій, позицій розуміння даної категорії.

Економічна категорія капітал формувалась у процесі еволюції економічних та фі-
нансових наук.

З історії економічної думки відомо, що в науковий обіг термін капітал був введе-
ний ще Аристотелем, який зробив першу спробу теоретичного осмислення цього по-
няття. У докласичних економічних теоріях капітал розглядався з різних позицій. При 
цьому основою його формування вважалися або торгівля з позитивним балансом, або 
хліборобство.

Класики економічної теорії та їхні послідовники недостатню увагу приділяли гро-
шовому капіталу, що було спричинено об’єктивними економічними умовами розви-
тку суспільства на той час.

Сучасному стану суспільних відносин більше відповідають погляди Й. Шумпете-
ра, який чітко визначив капітал, як суму грошових коштів: «Таким чином, ми визна-
чаємо капітал як суму грошей й інших платіжних засобів, які в будь-який момент часу 
можуть бути запропоновані в користування підприємця» [11]. Отже, він підкреслює 
важливе значення коштів у капіталі,як зручний засіб відображення цього процесу. 
Будь-який економічний процес тісно пов’язаний з фінансовими ресурсами і має відо-
бражати в документах характеристику як формування джерел фінансування капіталу, 
так їх використання.
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Парадигма капіталу як економічної категорії, що характеризує систему й осо-
бливості її пізнання, визначається глибоким генезисом і значною широтою підходів 
(табл. 7.1.).

Отже, протягом декількох століть представниками різних економічних шкіл капі-
тал вивчався та розглядався з різних позицій і в різних проявах. З точки зору історич-
ної еволюції категорії «капітал» виділяють три основні підходи до його формування, 
що представлено на рис. 7.1.

Таблиця 7.1.

Генезис категорії «капітал»
Підхід до визначення «капітал» Автор

Капітал – це засоби виробництва, які можна придбати за гроші. Складовими 
капіталу є щорічні витрати та витрати на кілька років.

Франсуа Кене
(1694-1774)

Капітал – головна рушійна сила економічного прогресу. Це – запас продук-
ції, що приносить прибуток, за допомогою якого працею створюються нові 
блага.

Адам Сміт
(1723-1790

Капітал – це праця, витрачена на знаряддя, інструмент, будівлі, що беруть 
участь у виробництві. Це нагромаджена праця, все, що бере участь у ви-
робництві.

Давід Рікардо
(1772-1823)

Капітал – це поєднання трьох факторів: землі, праці та утримання (утриман-
ня – це відмова від невиробничого використання капіталу).

Нассау Вільям 
Сеніор

Капітал визначається як вартість, що сама зростає.Гроші виходять із товар-
ної форми і стають першою формою прояву капіталу.

Карл Маркс
(1818-1883)

Капітал являє собою накопичений шляхом заощаджень запас економічних 
благ у формі грошових коштів і реальних капітальних товарів, які залуча-
ються його власниками в економічний процес як інвестиційний ресурс і 
фактор виробництва з метою отримання доходу, функціонування яких в еко-
номічній системі базується на ринкових принципах і пов’язане з факторами 
часу, ризику і ліквідності.

Бланк І.О.

Капітал є базою створення і розвитку підприємства. У процесі функціо-
нування підприємства капітал забезпечує інтереси держави, власників і 
працівників. Він є основним джерелом добробуту його власників як у по-
чатковому, так і в майбутньому періодах. Капітал підприємства – головний 
вимірник його ринкової вартості.

Поддєрьогін 
А.М.

Капітал – це частина фінансових ресурсів. Капітал – це гроші, пущені в обіг, 
і доходи, що вони приносять від цього обігу. Балабанов І.Т.

Капітал-це кошти, вкладені в суб’єкт господарювання для початку або про-
довження господарської діяльності з метою одержання прибутку (доходу).

Русак Н.А.
Русак В.А.

Під капіталом розуміють матеріальні засоби і грошові кошти, вкладені в 
підприємство з метою здійснення підприємницької діяльності.

Коваленко Л.О.
Ремньова Л.М.

Капітал – це засоби, які є в розпорядженні суб’єкта господарювання для 
здійснення діяльності з метою одержання прибутку. Савицька Г.В.

Отже, різні джерела формують неоднозначні визначення терміну «капітал», крім 
того вони не завжди повні, інколи обмежені, але усі вони доповнюють один одного. 
Одна група визначень фіксує фінансову сторону, інша – натуральну.
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Рис. 7.1. Еволюційні підходи до визначення сутності поняття «капітал»

Проведене дослідження сутності поняття «капітал» дозволяє стверджувати, що 
капітал – категорія неоднозначна і аналіз її виключно з фінансової точки зору, та осо-
бливостей отримання доходу неприйнятний. Будучи змінною величиною, вона не пе-
ребуває у спокої, постійно знаходиться в русі,часі і просторі, проявляючи всі ознаки 
не тільки економічного, але і, значною мірою, соціально-економічного, і навіть демо-
кратичного феномена.

На основі вивчення існуючих підходів щодо трактування даної категорії, на нашу 
думку, капітал – це сукупність джерел фінансування, що спрямовується в осно-
вний і оборотний капітал з метою отримання доходу та збільшення ринкової 
вартості підприємства.

Розглядаючи економічну сутність капіталу підприємства, доцільно відзначити 
його основні характеристики, які вказують на вагоме значення капіталу у виробничо-
господарській діяльності підприємства (рис. 7.2.).

Капітал підприємства є основним фактором виробництва, базою створення 
та подальшого розвитку підприємства. В економічній теорії виділяють три осно-
вних фактори виробництва, які забезпечують господарську діяльність підприємств: 
капітал; земля та інші природні ресурси; трудові ресурси. У системі даних факторів 
виробництва капіталу відводиться пріоритетна роль, оскільки він об’єднує всі факто-
ри в єдиний виробничий комплекс.
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Рис 7.2. Характеристика економічної сутності капіталу підприємства

Капітал є основним джерелом формування добробуту його власників як у по-
точному, так і в перспективному періоді – частина капіталу, яка спрямована на за-
доволення поточних чи перспективних потреб його власників, перестає виконувати 
функцію капіталу. Капітал, який накопичується, має задовольнити потреби його влас-
ників у перспективному періоді, тобто формує рівень майбутнього їх добробуту.

Капітал підприємства є головним виміром його ринкової вартості. У даній 
якості, перш за все, виступає власний капітал підприємства, який визначає обсяг його 
чистих активів. Разом з тим, обсяг власного капіталу, який використовує підприєм-
ство, одночасно характеризує і потенціал залучення ним позикових фінансових засо-
бів, які забезпечують отримання додаткового прибутку. У сукупності з іншими, менш 
значимими факторами, формується база оцінки ринкової вартості підприємства.

Капітал характеризує фінансові ресурси підприємства для здійснення гос-
подарської діяльності. У даній своїй якості капітал може виступати ізольовано від 
виробничого фактора – у формі позикового капіталу, який забезпечує формування 
доходів підприємства не у виробничій (операційній), а у фінансовій (інвестиційній) 
сфері його діяльності.

Збільшення розміру капіталу підприємства є важливим барометром рівня 
ефективності його господарської діяльності. Здатність власного капіталу до зрос-
тання високими темпами характеризує високий рівень формування і ефективний роз-
поділ прибутку підприємства, його спроможність підтримувати фінансову рівновагу 
за рахунок внутрішніх джерел. І навпаки, зниження обсягу власного капіталу є, як 
правило, наслідком неефективної, збиткової діяльності підприємства.,

Доцільно розглянути класифікацію капіталу господарюючих суб’єктів. Узагальне-
на систематизація можливих видів капіталу за основними класифікаційними ознака-
ми представлена в табл. 7.2.
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Таблиця7.2.

Систематизація видів капіталу підприємства
Класифікаційні ознаки Види капіталу

1 2
За джерелами
формування

- власний капітал (належить підприємству на правах власності);
- залучений капітал (не належить підприємству, але
знаходиться у його розпорядженні тимчасово на безоплатній
основі);
- позиковий капітал (не належить підприємству, підлягає
поверненню із сплатою відсотків).

За формою надходження
у процесі кругообігу

- грошовий капітал (у грошовій формі);
- виробничий капітал (інвестований у виробничі активи);
- товарний капітал (у товарній формі).

За характером
використання у
господарському процесі

- працюючий капітал (бере участь у формуванні доходів);
- непрацюючий капітал (не бере участі у формуванні
доходів).

Залежно від джерел
походження коштів

- національний (вітчизняний) капітал;
- іноземний капітал.

За метою використання - інвестиційний капітал (використовується з метою збільшення
підприємницьких можливостей);
- інноваційний капітал (використовується з метою реалізації
інноваційного проекту).

За формами інвестування - фінансовий капітал (у грошовій формі);
- матеріальний капітал (інвестований у матеріальні активи);
- нематеріальний капітал (інвестований у нематеріальні
активи).

За характером
використання власниками

- споживчий капітал (з часом втрачає функції капіталу);
- накопичуваний (реінвестований) капітал (з часом забезпечує
приріст).

За випуском та сплатою - номінальний (оголошений) капітал (встановлена
засновниками в установчих документах сумарна вартість акцій
компанії, що випускаються);
- випущений капітал (частина номінального капіталу, на суму
якої випущено акції для розподілу між акціонерами);
- оплачений капітал (частина випущеного капіталу, що
оплачена акціонерами за придбані акції);
- неоплачений капітал (частина випущеного капіталу, що не
сплачена акціонерами за придбані акції).

За формою власності - приватний капітал (належить приватній особі);
- державний капітал (належить державі);
- корпоративний (акціонерний) капітал (утворюється на основі
акціонерної форми власності);
- спільний капітал (утворюється на основі спільної форми
власності);
- пайовий капітал (належить партнерським підприємствам).
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Продовження табл. 7.2.
1 2

За відповідністю
правовим нормам
функціонування

- легальний капітал (контролюється суспільством і органами
державного управління);
- нелегальний («тіньовий») капітал (не контролюється
суспільством і органами державного управління).

За способом перенесення
вартості

- основний капітал (переносить свою вартість на виготовлену
продукцію поступово);
- оборотний капітал (цілком переносить свою вартість на
виготовлену продукцію)

За терміном використання - довгостроковий (сума довгострокових зобов’язань та капіталу
компанії, що вкладаються на термін понад сім років, в
основному – підприємницький капітал);
- короткостроковий (кошти, вкладені терміном до одного року,
в основному – позиковий капітал).

За етапами виникнення - первинний (кошти власників підприємства, резерви, внески
інших компаній та інші фінансові джерела, використовувані
власниками під час створення підприємства);
- вторинний (термінові субординовані запозичення
підприємства, безстроковий капітал, не включені в первинний
капітал, що використовуються для початку фінансової або
комерційної діяльності)

За необхідністю
нормування

- нормований (активи, щодо формування та використання яких
формуються певні кількісні нормативи);
- ненормований (відсутність будь-яких кількісних та якісних
обмежень).

За продуктивністю
використання

- продуктивний (капітал, що сприяє створенню доданої вартості
та зростанню прибутку підприємства);
- непродуктивний (капітал, майбутні економічні вигоди від
використання якого тільки покривають витрачені фінансові
ресурси або взагалі відсутні).

Залежно від виду
діяльності, яка
здійснюється
підприємством

- операційний (сукупність грошових, матеріальних та
нематеріальних активів, що створюються під час здійснення
основної (операційної) діяльності);
- інвестиційний (активи, котрі є грошовою формою кругообігу
капіталу);
- фінансовий (кошти, а також інші види матеріальних і
нематеріальних активів, оцінені у вартісній формі, згенеровані 
під час здійснення фінансової діяльності).

У процесі виробничого використання функціонування капіталу підприємства ха-
рактеризується постійним кругообігом. У процесі кругообігу капітал підприємства 
проходить три стадії. На першій стадії капітал у грошовій формі інвестується в опе-
раційні активи (оборотні та необоротні), перетворюючись у виробничу форму.

На другій стадії виробничий капітал у процесі виробництва продукції перетворю-
ється в товарну форму, включаючи і форму виробничих послуг.

На третій стадії товарний капітал, у міру реалізації виробничих товарів і послуг, 
перетворюється в грошовий капітал. Середня тривалість обороту капіталу підприєм-
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ства характеризується терміном його обороту в днях (місяцях, роках).
Розглянуті класифікації та особливості функціонування капіталу підприємства 

дозволяють більш цілеспрямовано керувати ефективністю його використання. Осно-
вною метою формування капіталу підприємства є задоволення потреби у придбанні 
необхідних активів і оптимізації його структури з позицій забезпечення умов ефек-
тивного його використання. Таким чином, з урахуванням цієї мети процес формуван-
ня капіталу підприємства базується на основі таких принципів:

  врахування перспектив розвитку господарської діяльності підприємства; 
  забезпечення відповідності обсягу капіталу, який залучається, до обсягу акти-
вів підприємства, що формуються;

  забезпечення оптимальності структури капіталу з позицій ефективного його 
функціонування;

  забезпечення мінімізації затрат щодо формування капіталу з різних джерел;
  забезпечення високоефективного використання капіталу у процесі господар-
ської діяльності.

Для визначення загальної потреби в капіталі з метою створення нового підпри-
ємства використовують, як правило, два основних методи: прямий метод розрахунку; 
непрямий метод розрахунку. 

Прямий метод розрахунку загальної потреби в капіталі базується на визначенні 
необхідної суми активів, які дозволяють новому підприємству розпочати господар-
ську діяльність. Даний метод розрахунку виходить з алгоритму: загальна сума активів 
дорівнює загальній сумі капіталу, що інвестується. Розрахунок потреби в активах для 
підприємства, що створюється, здійснюється в трьох варіантах: мінімально необхідна 
сума активів; необхідна сума активів, що забезпечує достатні розміри страхових за-
пасів з окремих його видів; максимально необхідна сума активів. Такий розрахунок 
дозволяє диференціювати загальну потребу в капіталі від мінімальної до максималь-
ної меж. 

Непрямий метод розрахунку загальної потреби в капіталі базується на викорис-
танні показника «капіталоємність продукції ». Даний показник дає уявлення щодо 
розміру капіталу, який використовується, із розрахунку на одиницю виробленої (реа-
лізованої) продукції. Він розраховується в розрізі галузей економіки діленням загаль-
ної суми капіталу, що використовується (власного і залученого), на загальний обсяг 
виробленої (реалізованої) продукції. При цьому загальна сума капіталу, що викорис-
товується, визначається як середня в даному періоді.

Залежно від того, кому належать вкладені в господарську діяльність матеріальні 
засоби і грошові кошти, капітал поділяють на власний і позиковий. Під власним ка-
піталом розуміють грошові кошти і матеріальні засоби, які самостійно формуються 
підприємством для забезпечення свого розвитку. До позикового капіталу відносять 
грошові кошти та інше майно, що залучається для фінансування розвитку підприєм-
ства із зовнішніх джерел на платній поворотній основі.

Основні відмінності між власним і позиковим капіталом наведено в табл. табл. 7.3. 
[10]. 
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Власний капітал – це вартість засобів, які належать власникам підприємства. 
Значення власного капіталу розкривається через його функції: довгострокове фінан-
сування, відповідальність і захист прав кредиторів, компенсація понесених збитків, 
забезпечення кредитоспроможності, фінансування ризику, незалежність та вплив 
власників на підприємство, розподіл доходів і активів. До складу власного капіталу 
відносять: статутний капітал, додатково вкладений капітал, інший додатковий капі-
тал, резервний капітал, нерозподілений прибуток. Збільшити статутний капітал під-
приємства можна шляхом випуску нових акцій, обміну облігацій на акції, збільшення 
номінальної вартості акцій. І навпаки, зменшити статутний капітал можна за рахунок 
зменшення номінальної вартості акцій і викупу акцій з метою їх анулювання.

Таблиця 7.3.

Основні відмінності між власним і позиковим капіталом 
Ознака Власний капітал Позиковий капітал

Право на участь 
в управлінні 
підприємством

Дає таке право Не дає такого права (менша 
загроза втра тити контроль над 
під приємством)

Право на отри-
мання частини 
прибутку і 
майна

Прибуток ділиться між власни-
ками за залишковим прин ципом 
після відшко дування фіксованих 
зобов’язань

Кредитори мають першочергове 
право на повернення суми боргу

Можливий
обсяг залучення 
капі талу

Обсяг залучення ка піталу обмежений 
і цілком залежить від фінансових 
можли востей засновників, результатів 
фінан сово-господарської діяльності та 
інве стиційної приваб ливості підприєм-
ства для акціонерів

Існують широкі мож ливості 
залучення капі талу (за умови 
високого кредитного рейтингу, 
наявності застави або гарантій)

Строк
повернення

Строк повернення капіталу власни-
кам не встановлюється

Строк повернення позикового 
капіталу чітко обумовлений у 
договорах

Можливість 
скористатися 
ефектом
«подат кового» 
щита

Ефект «податково го» щита не діє 
(ди віденди виплачу ються тільки за 
ра хунок чистого при бутку і не змен-
шують базу оподат кування прибутку)

Є можливість отримати пільги 
на оподаткуван ня (витрати на 
обслуго вування капіталу виклю-
чаються з бази оподат кування 
прибутку, що зменшує реальну 
вар тість його залучення)

Вплив на фінан-
сову стійкість 
підприємства

Підвищується фінан сова незалеж-
ність підприємства і мі німізується 
ризик втрати фінансової
стійкості

Підвищується залеж ність від 
зовнішніх джерел фінансу-
вання та зростає ризик непла-
тоспроможності і втра ти фінан-
сової стійкості

Позиковий капітал формує зобов’язання підприємства. До складу позикових ко-
штів відносяться: довгострокові кредити банків, довгостроковий позиковий капітал, 
короткострокові кредити банків, короткострокові позикові кошти, кредиторська за-
боргованість, інші короткострокові зобов’язання.
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Аналіз основних відмінностей між власним і позиковим капіталом показує, що 
за рахунок позикового капіталу підприємство має більше можливостей нарощення 
свого виробничого потенціалу, але при цьому зростає ризик втрати його фінансової 
стійкості.

Необхідною умовою успішного функціонування господарюючих суб’єктів в умо-
вах ринкової економіки є забезпечення самоокупності витрат своїми доходами, при-
бутковості та самофінансування. Реальну економічну самостійність підприємствам 
забезпечує наявність власних фінансових ресурсів. Вони є джерелом поповнення 
власного капіталу і служать для подальшого розвитку підприємства.

Залежно від джерел формування, власні фінансові ресурси можна поділити на вну-
трішні власні фінансові ресурси та зовнішні власні фінансові ресурси. До внутрішніх 
власних фінансових ресурсів належать утворені в процесі фінансово-господарської 
діяльності внутрішні джерела коштів, які після покриття витрат і оплати обов’язкових 
платежів залишаються у власності підприємства і використовуються для його розви-
тку. Зовнішні власні фінансові ресурси торгових підприємств – це кошти, що над-
ходять з бюджету, цільових і централізованих фондів на безповоротній основі. Для 
стабільної діяльності підприємства велике значення має формування в максимальних 
обсягах внутрішніх власних фінансових ресурсів. Внутрішні власні фінансові ресур-
си формуються за рахунок чистого прибутку підприємства, амортизаційних відраху-
вань на відновлення вартості, виторгу від реалізації власного майна підприємства до-
оцінки вартості товарних запасів та інших джерел.

Чистий прибуток підприємства є найбільш вагомим джерелом утворення власних 
фінансових ресурсів підприємства і сприяє його подальшому розвитку.

Наступним за значенням джерелом формування внутрішніх власних фінансових 
ресурсів є амортизаційні відрахування.

Самофінансування – обов’язкова умова успішної господарської діяльності під-
приємств в умовах ринкової економіки. Цей принцип базується на повній окупності 
витрат по виробництву продукції і розширенню виробничо-технічної бази підприєм-
ства. Він означає, що кожне підприємство покриває свої поточні і капітальні витрати 
за рахунок власних джерел. При тимчасовій недостатності в ресурсах потреба в них 
може забезпечуватися за рахунок короткострокових позичок банку і комерційного 
кредиту, якщо мова йде про поточні витрати, і довгострокові банківські кредити, ви-
користовувані на капітальні вкладення.

Внутрішні власні фінансові ресурси можуть використовуватися на формування 
активів, поповнення власних обігових коштів, фінансове інвестування, розвиток ма-
теріально-технічної бази, соціальний розвиток, підготовку кадрів, матеріальне заохо-
чення та інші цілі.

Обсяг власних фінансових ресурсів вважається достатнім, якщо він дає змогу збе-
регти або покращити структуру капіталу підприємства. При погіршенні фінансової 
стійкості підприємства потрібно шукати нові джерела формування власних фінансо-
вих ресурсів. Формування власних фінансових ресурсів передбачає пошук та мобілі-
зацію найбільш дешевих джерел поповнення власного капіталу.

Отже, формування внутрішніх власних фінансових ресурсів має важливе значен-
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ня для розвитку підприємства. Надалі дослідження доцільно скерувати на вибір пра-
вильного співвідношення між власними і позиковими  джерелами формування фінан-
сових ресурсів, яке б сприяло зміцненню фінансового стану підприємства.

Політика формування власних фінансових ресурсів становить частину загальної 
фінансової стратегії підприємства, яка полягає у забезпеченні необхідного рівня са-
мофінансування його виробничого розвитку.

У складі зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів головне міс-
це належить залученню підприємством додаткового пайового (шляхом додаткових 
внесків засобів у статутний фонд) чи акціонерного (шляхом додаткової емісії та ре-
алізації акцій) капіталу. Для окремих підприємств одним з внутрішніх джерел фор-
мування власних фінансових ресурсів може бути надана їм безповоротна фінансова 
допомога (як правило, така допомога надається лише окремим державним підприєм-
ствам різного рівня). До числа інших зовнішніх джерел входять безкоштовно передані 
підприємству матеріальні та нематеріальні активи, які включені в склад його балансу.

Особливості формування позикового капіталу полягають в тому, як формує 
зобов’язання підприємство. Згідно з МСБО, зобов’язання – це заборгованість під-
приєм ства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, при-
зведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні виго-ди.

Склад зобов’язань та характеристика їх елементів:
  забезпечення наступних виплат і платежів (на оплату відпусток, гарантійних 
зобов'язань і т.д.;

  довгострокові зобов’язання (кредити, фін зобов'язання, відстрочені податкові 
зобов'язання, ін.);

  поточні зобов’язання (кредити, кредиторська заборгованість, поточні 
зобов'язання за розрахунками);

  дохід майбутніх періодів (доходи нараховані у попередніх періодах і будуть ви-
знані у наступних періодах).

Серед зобов’язань основне місце займає позиковий капітал, тобто фінансові 
зобов’язання. Він включає:

 Þ довгостроковий позиковий капітал – довгострокові креди ти банків, довгостро-
кові позикові кошти;

 Þ короткостроковий позиковий капітал – короткострокові кредити банків, ко-
роткострокові позикові кошти, кредиторська заборгованість, інші короткостро-
кові зобов’язання.

Довгострокові кредити банків, як правило, пов’язані з прид банням устаткування 
або виконанням інвестиційних проектів.

Основною рисою довгострокових кредитів є великі ризики, більш складні умови 
обслуговування та виконання у вигляді за безпечення. Наприклад, проектні кредити 
(кредити під виконан ня інвестиційних проектів) видаються банками на основі глибо-
кого аналізу бізнес-планів інвестиційних проектів та під надійне забезпечення. Це най-
більш ризикові кредити. Іпотечні кредити видаються під заставу нерухомості та зе-
мельних ділянок. Іпотека є найбільш надійним видом застави.
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7.2. Визначення вартості капіталу
В сучасному швидкоплинному світі, коли ринкова конкуренція стає все жорстокі-

шою, виживання підприємств все більше залежить від факторів довгострокового по-
рядку. Під вартістю капіталу розуміється дохід, який мають принести інвестиції для 
того, щоб вони себе виправдали з точки зору інвестора. Вартість капіталу виражаєть-
ся у вигляді процентної ставки (або частки одиниці) від суми капіталу, що вкладений 
в який-небудь бізнес, яку слід заплатити інвестору впродовж року за використання 
його капіталу. Інвестором може бути кредитор, власник (акціонер) підприємства або 
власне підприємство. В останньому випадку підприємство інвестує власний капітал, 
який утворився за період, що передував новим капітальним вкладенням і відповідно 
належить власникам підприємства. В будь-якому випадку за використання капіталу 
необхідно платити і мірою цього платежу виступає вартість капіталу.

Зазвичай вважають, що вартість капіталу – це альтернативна вартість, інакше 
кажучи, дохід, який очікують отримати інвестори від альтернативних можливостей 
вкладення капіталу при незмінному розмірі ризику. Насправді, якщо компанія схоче 
отримати засоби, то вона повинна забезпечити дохід на них як мінімум рівний вели-
чині доходу, який можуть принести інвесторам альтернативні можливості вкладення 
капіталу.

Основна сфера застосування вартості капіталу – оцінка економічної ефективнос-
ті інвестицій. Ставка дисконту, яка використовується в методах оцінки ефективності 
інвестицій, тобто за допомогою якої всі грошові потоки, що з’являються в процесі 
інвестиційного проекту, приводяться до теперішнього моменту часу, – це і є вартість 
капіталу, який вкладається в підприємстві. Чому саме вартість капіталу служить став-
кою дисконтування? Нагадаємо, що ставка дисконту – це процентна ставка віддачі, 
яку підприємство пропонує отримати на зароблені в процесі реалізації проекту гроші. 
Оскільки проект розгортається впродовж декількох майбутніх років, підприємство не 
має твердої впевненості в тому, що воно знайде ефективний спосіб вкладення заро-
блених грошей. Але воно може вкласти ці гроші в свій власний бізнес та отримати 
віддачу, як мінімум рівну вартості капіталу. Таким чином, вартість капіталу підприєм-
ства – це мінімальна норма прибутковості при вкладенні зароблених в ході реалізації 
проекту грошей.

На вартість капіталу мають вплив наступні фактори:
  рівень дохідності інших інвестицій;
  рівень ризику даного капітального вкладення;
  джерела фінансування.

Основні сфери використання показника вартості капіталу в діяльності підприєм-
ства наведені в табл. 7.4. Однією із важливих передумов ефективного управління 
капіталом підприємства є оцінка його вартості. Вартість капіталу – це ціна, яку 
підприємство платить за його залучення з різних джерел. Концепція такої оцінки 
виходить із того, що капітал має відповідну вартість, яка формує рівень опера-
ційних та інвестиційних витрат підприємства. Ця концепція є однією з базових 
у системі управління фінансовою діяльністю підприємства. При цьому вона не 
зводиться тільки до визначення ціни капіталу, який залучається, а визначається 
цілий ряд напрямів господарської діяльності підприємства в цілому.
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Таблиця7.4.

Основні сфери використання показника вартості капіталу
в діяльності підприємства

Показник вартості
капіталу Характеристика

1. Вартість капіталу під-
приємства є мірою при-
бутковості операційної 
діяльності

Характеризує частину прибутку, який має бути сплачений за вико-
ристання сформованого нового капіталу для забезпечення випуску 
і реалізації продукції. Цей показник виступає мінімальною нормою 
формування операційного прибутку підприємства, тобто нижньою 
межею у плануванні його розмірів.

2. Показник вартості капі-
талу використовується як 
критерій у процесі здій-
снення реального інвесту-
вання

Перш за все, рівень вартості капіталу конкретного підприємства висту-
пає як дисконтна ставка, за допомогою якої сума чистого грошового 
потоку приводиться до теперішньої вартості у процесі оцінки ефектив-
ності окремих реальних проектів. Крім того, він є базою порівняння 
з внутрішньою ставкою дохідності інвестиційного проекту, який роз-
глядається. Якщо вона нижча, ніж показник вартості капіталу підпри-
ємства, такий інвестиційний проект має бути неприйнятним.

3. Вартість капіталу 
підприємства є базовим 
показником формування 
ефективності фінансового 
інвестування

Оскільки критерії цієї ефективності задаються самим підприєм-
ством, то при визначенні оцінки прибутковості окремих фінансових 
інструментів базою порівняння виступає показник вартості капіта-
лу. Цей показник дозволяє оцінити не тільки ринкову вартість чи 
дохідність окремих інструментів фінансового інвестування, але й 
сформувати найбільш ефективний напрям і види цього інвестування 
на попередній стадії формування інвестиційного портфеля. Таким 
чином, цей показник є мірою оцінки прибутковості інвестиційного 
портфеля в цілому.

4. Показник вартості капі-
талу підприємства висту-
пає критерієм прийняття 
управлінських рішень 

Характеризує використання оренди (лізингу) чи придбання у власність 
виробничих основних засобів. Якщо вартість використання (обслу-
говування) фінансового лізингу перевищує вартість капіталу підпри-
ємства, застосування цього напряму щодо формування виробничих 
основних засобів є для підприємства невигідним

5. Показник вартості капі-
талу в розрізі окремих його 
елементів

Використовується у процесі управління структурою цього капіталу 
на основі механізму фінансового левериджу. Використання фінансо-
вого левериджу полягає у формуванні найвищого його диференціалу, 
однією із складових якого є вартість позикового капіталу. Мінімізація 
цієї складової забезпечується у процесі оцінки вартості капіталу, 
який залучається з різних позикових джерел, і формування відповід-
ної структури джерел його використання підприємством.

6. Рівень вартості капіталу 
підприємства є важливим 
виміром рівня ринкової вар-
тості даного підприємства

Зниження рівня вартості капіталу призводить до відповідного 
зростання ринкової вартості підприємства і навпаки. Особливо 
оперативно ця залежність відображається на діяльності публічних 
акціонерних компаній, ціна на акції яких піднімається чи падає при 
відповідному зниженні чи зростанні вартості їх капіталу. 

7. Показник вартості капі-
талу – це критерій оцінки 
і формування відповідного 
типу політики фінансування 
підприємством своїх активів 
(у першу чергу – оборотних)

Виходячи із реальної вартості капіталу, який використовується, 
та оцінки її виміру, підприємство формує агресивний, помірний 
(компромісний) або консервативний тип політики фінансування 
активів.
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Важливість показника вартості капіталу підприємства в контексті завдань фі-
нансового менеджменту полягає в тому, що він не лише показує проценти, які потріб-
но заплатити власникам фінансових ресурсів, а й, водночас, характеризують цільо ву 
норму рентабельності інвестованого капіталу, яку обов’язково має забезпечити під-
приємство, щоб не змен шити свою ринкову вартість.

При цьому потрібно розрізняти вартість капіталу підприєм ства і вартість підпри-
ємства в цілому. Якщо перший показник є відносним вираженням річних витрат на 
обслуговування забор гованості перед власниками й інвесторами, то загальна вартість 
підприємства як суб’єкта на ринку капіталу залежить від величи ни власного капіталу, 
дохідності, рівня ризику, темпів інфляції та ін.

У момент продажу підприємства як цілісного майнового комп лексу враховуєть-
ся величина «гудвілу», тобто вартісна оцінка його цінності, що залежить від часових 
та кон’юнктурних параметрів, іміджу підприємства і може бути як негативною, так і 
позитив ною.

Методика визначення вартості капіталу залежить від джерела його залучення. 
Основними джерелами формування капіталу є банківські кредити, випущені підпри-
ємством облігації, акції та нерозподілений прибуток. Розглянемо особливості визна-
чення вартості кожного з перелічених елементів капіталу.

Вартість капіталу, залученого за рахунок банківського кредиту. Оскільки процен-
ти за користування банківською позикою ви ключаються з бази оподаткування прибутку, 
реальна вартість оди ниці такого капіталу буде меншою, ніж ставка банківського про-
центу на величину податкової економії. Отже, вартість капіталу, залученого за рахунок 
банківського кредиту, потрібно розглядати з урахуванням податку на прибу ток. Для 
цього можна скористатися формулою:

ВКК= СП (1- Коп )                                               (7.1)
де ВКК— вартість капіталу, залученого за рахунок банківського кредиту; 
СП – ставка банківського процента за кредит;
Коп— коефіцієнт оподаткування прибутку.

Вартість капіталу, залученого за рахунок облігацій. Залежно від того, коли випу-
щені облігації, їх вартість визна чається диференційовано для цінних паперів нового 
випуску та випущених раніше. 

Вартість капіталу за рахунок облігацій нового ви пуску = Річний купон на но-
вий випуск облігацій ÷ (Номінал облігації – витрати на емісію) ∙ 100%

У випадку, коли облігації розміщуються з дисконтом (зниж кою з ціни), бе-
реться не номінал облігації, а ціна її реального розміщення за вирахуванням 
знижки. Якщо дозволяється про центи за облігаціями відносити на прибуток до 
оподаткування, потрібно враховувати розмір податкової економії, як і у випадку 
із залученням банківських кредитів.

Вартість капіталу, залученого за рахунок раніше випущених облігацій = 
Річний купон на випущені облігацій ÷ Ринкова ціна облігацій ∙ 100%

Моделі визначення вартості позикового капіталу. У процесі своєї діяльності 
підприємство використовує позикові кошти, які одержують у вигляді:

  довгострокового кредиту від комерційних банків та інших підприємств;
  випуску облігацій, які мають певний термін погашення та номінальну ставку.
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У першому випадку вартість позикового капіталу дорівнює процентній ставці кре-
диту і визначається шляхом договору між кредитором і позичальником у кожному 
конкретному випадку окремо.

У другому випадку вартість капіталу визначається величиною сплачуваного за об-
лігацією купону та номінальною процентною ставкою облігації, яка виражається у 
процентах до її номінальної вартості. Номінальна вартість – це ціна, яку заплатить 
компанія-емітент власнику облігації у день її погашення. В момент випуску облігації 
звичайно продаються за їх номінальною вартістю.

Відповідно, у цьому випадку вартість позикового капіталу CD визначається номі-
нальною процентною ставкою облігації (iн):

СD = ін                                                           (7.2)
Однак, оскільки ринкова ціна облігації коливається, а сума сплачуваного доходу 

на облігацію залишається незмінною, дохідність облігації змінюється також, а саме: 
дохідність облігації збільшується при зменшенні ринкової вартості і зменшується у 
протилежному випадку.

В якості реальної дохідності облігації (або вартості позикового капіталу, заснова-
ного на облігаціях даного типу) використовують дохідність облігації до погашення, 
яка розраховується за формулою:
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 ,                                         (7.3)

де: VM – поточна ринкова ціна облігації;
N – кількість років, які залишилися до погашення облігації.

Дохідність облігацій до погашення (або кінцева дохідність) являє собою вартість 
позикових коштів.

Ефективна вартість позикових коштів. На відміну від доходів, які виплачуються 
акціонерам, проценти, які сплачують за позиковим капіталом, включаються до со-
бівартості продукції, тобто обліковуються у звіті про фінансові результати до сплати 
податку на прибуток. Таким чином, вартість позикового капіталу після сплати по-
датків стає нижче кінцевої дохідності (або вартості до сплати податків). Ефективну 
вартість позикового капіталу розраховують за формулою:

  D
t
D CTC  1 ,                                                (7.4)

де: Т – ставка податку на прибуток.
Вартість капіталу, залученого за рахунок випуску акцій. Ціна капіталу з цього 

джерела залежить не тільки від строку випуску цінних паперів (новий або рані-
ше здійснений випуск), але і від їх типу (прості чи привілейовані акції). Оскіль-
ки за привілейованими акціями виплачується фіксований дивіденд, вартість ка-
піталу, залученого за рахунок їх емісії:

Вартість капіталу за рахунок привілейованих акцій нового випуску = (Диві-
денд за привілейованою акцією (у грошових одиницях) ∙ 100) ÷ ( Ринкова ціна 
привілейованих акцій – витрати на емісію).

Величина дивідендів за простими акціями наперед не визна чається і зале-
жить від ефективності роботи підприємства. Тому вартість цього джерела фі-
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нансових ресурсів не можна розрахува ти з великою точністю. Існують різні ме-
тоди оцінювання вартості капіталу, залученого за рахунок простих акцій, серед 
яких най більш поширені модель Гордона і модель САRМ.

Вартість капіталу за рахунок простих акцій нового випуску = (Прогнозова-
ний дивіденд за простими акціями (у грошових одиницях) ∙ 100) ÷ (Ринкова ціна 
простої акції – витрати на емісію) + Постійний темп приросту дивідендів.

До недоліків цієї моделі слід віднести значну чутливість до зміни темпу 
приросту дивідендів та недоврахування фактору ри зику. Крім того, ця формула 
може застосовуватися лише для тих акціонерних товариств, які виплачують ди-
віденди у грошовій формі.

Вартість капіталу, залученого за рахунок нерозподіленого при бутку. Нерозпо-
ділений прибуток можна розглядати як відкладений до виплати прибуток, що свідомо 
направляється власниками на поповнення резервних фондів або розширення виробни-
цтва. Най частіше вартість капіталу, сформованого за рахунок нерозподіле ного прибут-
ку, прирівнюється до вартості звичайних акцій без поправки на емісійні витрати:

Вартість капіталу за рахунок реінвестованого прибутку = ((Прогнозований 
дивіденд за простою акцією ∙ 100 ) ÷ Ринкова ціна простої акції) + Постій-
ний темп приросту дивідендів.

Рідше ціна капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку прий мається на рівні 
рентабельності власного капіталу.

Моделі визначення вартості власного капіталу. Вартість власного капіталу – 
це грошовий дохід, який планують одержати власники звичайних акцій. Існує декіль-
ка моделей оцінки вартості власного капіталу.

Модель прогнозованого росту дивідендів. Розрахунок вартості власного капіта-
лу ведеться за формулою:

g
P
DCE  1 ,                                                     (7.5)

де: СЕ – вартість власного капіталу;
Р – ринкова ціна однієї акції;
D1 – дивіденд, який обіцяла компанія у перший рік реалізації інвестиційного 
проекту;
g – прогнозований щорічний ріст дивідендів.

Дана модель може застосовуватися лише для компаній, які мають постійну вели-
чину приросту дивіденду.

Цінова модель капітальних активів (CAPM: Capital Assets Price Model). Роз-
рахункова формула моделі має наступний вигляд:

CE=CRF+(CM-CRF)β,                                          (7.6)
де: СRF – показник прибутковості (віддачі) для безризикового вкладання капіталу;

CM – середній за ринком показник прибутковості;
β – фактор ризику, який розраховується як регресійний коефіцієнт залежності 
між прибутковістю аналізованого підприємства та середньою ринковою при-
бутковістю.
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Модель прибутку на акцію. Дану модель побудовано на основі показника при-
бутку на акцію, а не величину дивіденду. Згідно з даною моделлю вартість власного 
капіталу визначається за формулою:

P
EPSCE  ,                                                (7.7)

де: EPS – величина прибутку на одну акцію;
P – ринкова вартість однієї акції.

Модель премії за ризик. Дана модель займає особливе місце, оскільки носить до-
говірний характер. Договір укладається між підприємством та потенційним інвесто-
ром про те, яка має бути премія за ризик вкладання капіталу. Якщо СН – рівень віддачі 
на вкладення коштів інвесторами у звичайні (номінальні) для нього можливості, то 
вартість капіталу, вкладеного у дане підприємство, оцінюється за формулою:

CE=CH+RP,                                                       (7.8)

де: RP – премія за ризик.
Потенційних західних інвесторів можна залучити до вкладення капіталу у підпри-

ємства України та інших країн СНД лише великою величиною премії за ризик.
Для державних підприємств з усіх вищезазначених моделей в більшій мірі під-

ходить модель прибутку на акції за умови її адаптації до умов державного підприєм-
ства в умовах самофінансування. Вартістю капіталу у даному випадку служить відно-
шення щорічного прибутку до суми його власних коштів, накопичених до року, який 
аналізується.

S
ПCE  ,                                                   (7.9)

Вартість ново залученого капіталу. Дохід, потрібний на новий (ново залучений) 
власний капітал, звичайно вищий за дохід, потрібний на існуючий власний капітал. 
Коли компанія випускає додаткові акції, вона звичайно одержує трохи менше ринко-
вої ціни існуючих акцій.

При розрахунку вартості ново залученого капіталу прийнято використовувати на-
ступну формулу у рамках моделі росту дивідендів:

  g
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де: F – так звана вартість випуску, яка відображає закономірне зниження ринкової 
вартості акцій, які знову випускаються.

Модель визначення вартості привілейованих акцій. дохідність по привілейова-
них акціях (вартість привілейованих акцій) розраховується за наступною формулою:

P
DCP  ,                                                  (7.11)

де: D – величина щорічного дивіденду на акцію;
Р – ринкова ціна однієї акції.
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Так само, як і у випадку зі звичайними акціями, витрати на випуск нових приві-
лейованих акцій підвищують їхню вартість. Цю оцінку можна зробити за аналогією, 
припускаючи, що g=0, оскільки привілейовані акції звичайно не мають росту:

  ,1
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Останнім етапом в оцінці загальної вартості капіталу для компанії є комбінування 
вартості коштів, отриманих з різних джерел. Цю вартість називають середньозваже-
ною вартістю капіталу, оскільки вона являє собою середню з вартостей окремих 
компонентів, зважених за їхньою питомою вагою у структурі капіталу.

СВЗ = (∑ ВКi ∙ Чi) ÷ 100                                      (7.13)
де СЗВ – середньозважена вартість капіталу;

ВКi – вартість капіталу, залученого за рахунок і-го джерела, %; 
Чi – частка і-го джерела у загальній сумі постійного капіталу. Або:

WACC = WD * CD * (1 – T) + WP * CP + WE * CE             (7.14),
де: WD, WP, WE – відповідно питома вага позикових коштів, привілейованих акцій, 

власного капіталу (звичайних акцій та нерозподіленого прибутку);
CD, CP, CE – вартості відповідних частин капіталу.
Середньозважена вартість капіталу характеризує середній рівень витрат для під-

тримки економічного потенціалу підприємства за наявної структури джерел коштів, 
вимог інвесторів і кредиторів та прийнятої дивідендної політики. Середньозважена 
вартість капіталу порівнюється з внутрішньою нормою прибутковості інвестиційного 
проекту. Для того щоб реалізація проекту була доцільною, середньозважена вартість 
капіталу має не перевищувати його внутрішню норму прибутковості.

Середньозважена вартість капіталу використовується для визначення ціни вже за-
діяного підприємством капіталу. У випадку, коли необхідно обґрунтувати доцільність 
майбутнього нарощення капіталу, може визначатися гранична вартість капіталу за 
формулою середньозваженої (попередня формула). При цьому замість фактичного 
значення вартості капіталу з і-го джерела береться нова прогнозна ціна його залучен-
ня, а частка і-го джерела береться відповідно до цільової (бажаної для підприємства) 
структури.

Середньозважена вартість капіталу є одночасно мінімальною нормою прибутку, 
яку очікують інвестори від вкладення капіталу. Для визначення теперішньої вартості 
майбутніх грошових потоків від інвестиційного об’єкта ставку дисконту, як правило, 
встановлюють на рівні середньозваженої ціни капіталу. Основними елементами фор-
мування середньозваженої вартості капіталу є безризикова частина норми прибутку 
на інвестиційний капітал, премія за ризик та інфляційна премія.

Середньозважена вартість капіталу = Безризикова частина норми прибутку 
на вкладений капітал + Премія за ризик + Інфляційна премія

В умовах інфляції необхідно одночасно включати інфляційну премію і в серед-
ньозважену вартість капіталу, і в множники нарощування. Для визначення реального 
інвестиційного доходу здійснюється інфляційне коригування грошових потоків. 

Таким чином під вартістю (ціною) капіталу розуміють процентне відношення ви-
трат на обслуговування залученого капіталу до величини цього капіталу. 
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7.3. Оптимізація структури капіталу
Поняття «структура капіталу» в найбільш загальному вигляді характеризується 

всіма закордонними та вітчизняними економістами як співвідношення всіх форм 
власних та позичених фінансових коштів, що використовує підприємство в про-
цесі своєї господарської діяльності для фінансування активів. Процес управлін-
ня структурою капіталу базується на певному механізмі, який представляє собою 
систему основних елементів та функцій, що регулюють процес розробки та реалі-
зації управлінських рішень в цій області. 

Оптимізація структури капіталу є одним із найважливіших і складних завдань, 
які вирішуються у процесі фінансового управління підприємством. 

Аналіз літературних джерел дає змогу визначити термін «оптимізація струк-
тури капіталу» як співвідношення між власним і позиковим капіталом, за якого 
підприємство отримує максимальний прибуток і має максимальну рентабельність.

На думку І.О. Бланка, оптимальна структура капіталу становить таке співвід-
ношення використання власних і позикових коштів, за умови якого забезпечується 
ефективна пропорційність між коефіцієнтом фінансової рентабельності та коефі-
цієнтом стійкості підприємства, тобто максимізується його ринкова вартість [1, c. 
213].

Схоже визначення оптимізації структури капіталу дають Т.В. Головко та С.В. 
Сагова [2, c. 8]. В.О. Подольська та О.В. Яріш вважають, що оптимізація структу-
ри капіталу«…таке співвідношення між власним і позиковим капіталом, за якого 
забезпечується найефективніша пропорційність між дохідністю та фінансовою 
стійкістю підприємства» [3, c. 355].

Таким чином, в економічній літературі мають місце різні думки щодо методики 
оптимізації структури капіталу. Але вирішення цього питання потребує комплек-
сного підходу. Аналіз літературних джерел дозволив зробити висновки, що мето-
дику оптимізації структури капіталу доцільно побудувати у два етапи: 

1. Проведення фінансового аналізу структури капіталу; 
2. Розглядання інтегрованих шляхів оптимізації структури капіталу (рис. 7.3.).
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Рис. 7.3. Схема оптимізації структури капіталу підприємства

Від фінансової структури капіталу значною мірою залежать умови формування та-
ких фінансових результатів підприємства як рентабельність активів, рентабельність 
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власного капіталу, рівень фінансової стійкості та платоспроможності, рівень фінансо-
вих ризиків і в кінцевому підсумку ефективність фінансового менеджменту в цілому. 
Саме тому фінансова структура капіталу є об’єктом дослідження багатьох учених-еко-
номістів. Теорія Міллера – Модільяні (модель М-М). Поштовхом для розвитку теорії 
структури капіталу стала гіпотеза, висунута в 1958 р. американськими економістами 
Ф. Модільяні і М. Міллером, згідно з якою структура капіталу не впливає на ринкову 
вартість підприємства. За допомогою математичних викладок ці вчені доводили, що 
у випадку, коли за рахунок фінансового левериджу зростає ринкова вартість боргу, то 
відповідно на таку саму суму зменшується вартість оплаченого власниками капіталу 
(капіталізованого прибутку), а загальна ринкова вартість фірми не змінюється. Та-
ким чином, оптимізація структури капіталу – це важливий етап стратегічного аналізу 
капіталу, який полягає у визначенні такого співвідношення між вартістю, втіленою 
у кошти підприємства, які йому належать і приносять прибуток, та вартістю, інвес-
тованою в грошові кошти, що залучаються на основі їх повернення, за умови якого 
досягається максимальна ефективність діяльності підприємства.

Виходячи з того, що основною метою оптимізації структури капіталу є пошук 
оптимального співвідношення між власним і позиковим капіталом, можна сформува-
ти основні завдання оптимізації структури капіталу:

  формування необхідної структури капіталу, яка б забезпечила сталий розвиток 
підприємства;

  забезпечення умов, за яких підприємство отримуватиме максимальну суму 
прибутку.

Оптимальна структура капіталу – це таке відношення використання власних 
і позикових засобів, при якому забезпечується найбільш ефективна пропорційність 
між коефіцієнтом фінансової рентабельності та коефіцієнтом фінансової стійкості 
підприємства, тобто максимізується його ринкова вартість.

Аналіз економічної літератури свідчить, що більшість авторів виокремлює три 
методи оптимізації структури капіталу:

  оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня прогнозованої 
фінансової рентабельності.

  оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації її вартості.
  оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації рівня фінансових ри-
зиків [1, c. 214].

Метод оптимізації структури капіталу за критерієм максимізації рівня про-
гнозованої фінансової рентабельності. Цей метод ґрунтується на багатоваріантних 
розрахунках рівня фінансової рентабельності (рентабельності власного капіталу) при 
різній структурі капіталу та передбачає використання механізму фінансового левери-
джу. При цьому для розрахунку ефекту фінансового левериджу використовують таку 
формулу:

   
ВК
ЗКПККВРСЕФЛ а  nn1                                (7.15)

де ЕФЛ – ефект фінансового левериджу, який полягає у прирості коефіцієнта рен-
табельності власного капіталу, %;
Cпп– ставка податку на прибуток, що виражена десятковим дробом;
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КВРа – коефіцієнт валової рентабельності активів (відношення валового при-
бутку до середньої вартості активів), %;
ПК – середній розмір процентів за кредит, що сплачує підприємство за викорис-
тання позикового капіталу, % ;
ЗК – середня сума позиченого капіталу, що використовується підприємством;
ВК – середня сума власного капіталу підприємства.

Слід пам’ятати, що фінансовий леверидж – це використання підприємством по-
зикового капіталу, яке впливає на зміну дохідності власного капіталу і дає йому мож-
ливість одержати додатковий прибуток на власний капітал.

Показник, який відображає рівень додаткового прибутку на власний капітал за різ-
них варіантів структури капіталу, називається ефектом фінансового левериджу.

Фінансовий леверидж – це один із основних механізмів реалізації такого завдан-
ня, як максимізація рівня рентабельності при заданому рівні фінансового ризику.

Ефект фінансового левериджу – це показник, який відображає рівень додатково 
генерованого прибутку власним капіталом при різній структурі залучення позикового 
капіталу. За допомогою левериджу характеризується взаємозв’язок між прибутком і 
вартісною оцінкою активів або фондів, як використані для отримання конкретного 
прибутку. 

Фінансовий леверидж – це приріст рентабельності власного капіталу, який отри-
мано завдяки використання кредиту, незважаючи на платність останнього. Слід зазна-
чити, що ефект фінансового левериджу може бути величиною як позитивною, так і 
від’ємною. Крім того, цей ефект виникає завдяки не лише платному кредиту, але і без-
оплатних позикових ресурсів (кредиторської заборгованості). І чим вищою є частка 
останніх у загальній сумі позикових коштів, тим вищим є значення ефекту фінансово-
го левериджу. Тому ефект фінансового левериджу – це зміна рентабельності власного 
капіталу за рахунок використання позикових коштів в обороті підприємства.

Ефект фінансового важеля складається з двох компонентів:
1. Диференціалу – різниці між рентабельністю інвестованого капіталу і середньою 

ставкою процента за позиковими коштами після сплати податків;
2. Плеча ПК/ВК – співвідношення позикового і власного капіталу.
Плече фінансового важеля є мультиплікатором зміни диференціала, тобто поси-

лює його дію як в позитивному, так і негативному напрямках. Так, якщо диференціал 
має додатне значення, вигідно нарощувати частку позикового капіталу і тим самим 
збільшувати рентабельність власного капіталу. І, навпаки, якщо значення диференці-
алу від’ємне, в результаті збільшення плеча фінансового важеля відбувається «про-
їдання» власного капіталу, і наслідки для підприємства можуть бути руйнівними. 
Позитивний ефект фінансового левериджу виникає у тих випадках, коли позиковий 
капітал, який отримано під фіксований відсоток, використовується підприємством у 
процесі діяльності таким чином, що приносить більш високий прибуток, ніж фінан-
сові витрати, тобто дохідність сукупного капіталу вища за середньозважену ціну по-
зикових ресурсів.

Метод оптимізації структури капіталу за критерієм мінімізації вартості. Ме-
тод ґрунтується на попередній оцінці власного та запозиченого капіталів за різних 
умов їх формування, обслуговування та здійснення багатоваріантних розрахунків се-
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редньозваженої вартості капіталу і, таким чином, пошуку найбільш реальної ринкової 
вартості підприємства. Використовуючи капітал з різних джерел, фінансові менедже-
ри намагаються оптимізувати структуру капіталу, щоб зменшити середньозважену 
вартість капіталу – середню плату за всі джерела фінансування

Метод оптимізації структури капіталу за критерієм фінансових ризиків. 
Оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації рівня фінансового ризику 
та термінів залучення капіталу пов’язана з вибором більш дешевих джерел фінан-
сування активів підприємства. Підприємства можуть застосовувати три підходи до 
фінансування різних груп активів за рахунок капіталу, а саме:

  консервативний, який передбачає використання власного капіталу і довгостро-
кових зобов’язань для формування необоротних активів та половини змінної 
частини оборотних активів. Перевагою цього підходу є забезпечення мінімаль-
ного ризику, оскільки короткострокові зобов’язання використовуються у не-
значних обсягах для формування змінної частини оборотних активів. У той же 
час така політика фінансування дуже обтяжлива для підприємства у зв’язку з 
високою вартістю капіталу, що використовується;

  агресивний підхід спрямований на використання власного капіталу та довго-
строкових зобов’язань лише для фінансування необоротних активів. Оборотні 
активи у повному обсязі формуються за рахунок короткострокових зобов’язань. 
Ця політика фінансування активів забезпечує найнижчу вартість капіталу під-
приємства, проте вона обмежена дуже високим ризиком можливості втрати або 
недостатності капіталу;

  компромісний підхід передбачає фінансування необоротних активів та постій-
ної частини оборотних активів за рахунок власного капіталу та довгостроко-
вих зобов’язань. При цьому змінна частина оборотних активів фінансується 
короткостроковими зобов’язаннями. Така політика залучення джерел дає змо-
гу досягти компромісу між вартістю капіталу та ризиком його втрати. Однак  
у сучасних умовах банки досить рідко надають підприємствам довгострокові 
кредити. Тому обрана модель може враховувати тільки величину власного капі-
талу і короткострокових зобов’язань в якості джерел фінансування.

Як бачимо, в основі кожного з вищезазначених методів лежить лише один кон-
кретний показник. Але найбільш раціональним щодо досягнення оптимальності 
співвідношення структурних елементів капіталу підприємства може бути метод, який 
ґрунтується на одночасній максимізації зростання рентабельності власного капіта-
лу та мінімізації середньозваженої вартості капіталу. Так, метод оптимізації цільової 
структури капіталу за критерієм максимізації рівня прогнозованої фінансової рента-
бельності (рентабельності власного капіталу) дає можливість розрахунково знайти 
лише оптимальну величину ефекту фінансового важеля. Якщо використовувати тіль-
ки його, то другий аспект достатності власних коштів для нормального функціону-
вання підприємства – його платоспроможність – може бути недопустимо заниженим. 
Тобто оптимально великий рівень ефекту фінансового важеля визначає зростання 
рентабельності власного капіталу і в той же час, як правило, призводить до погіршен-
ня фінансового стану підприємства. А саме – до порушення умов платоспроможності 
та, як наслідок, до нестачі власних грошових коштів у підприємства.
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Формування оптимальної структури капіталу за критерієм мінімізації його вартос-
ті також може призвести до втрати підприємством своєї фінансової стійкості. Адже 
як правило, вартість власного капіталу підприємства є вищою, ніж позикового, і зви-
чайно політика формування фінансових ресурсів буде акцентована переважно на ви-
користання залучених коштів.

Але загальна рекомендація більшості науковців зводиться до того, що 100%-й 
позиковий капітал і виключно власне фінансування є неоптимальними стратегіями 
управління, тому необхідно розрахувати таку структуру капіталу, при якій середньо-
зважена вартість капіталу та величина фінансового левериджу будуть найоптималь-
нішими.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
1. Розкрийте зміст і складові власного та позичкового капіталу підприємства.
2. Розкрийте економічну сутність капіталу.
3. Проведіть систематизацію видів капіталу підприємства.
4. Розкрийте методи оптимізації структури капіталу.
5. Поясніть сутність вартості капіталу та показники оцінки вартості капіталу. 
6. У чому полягають причини необхідності розрахунку ціни капіталу?
7. Що розуміють під середньозваженою вартістю капіталу і як її розраховують?
8. У чому полягає сутність теорії структури Мілера – Модільяні?
9. Розкрийте етапи оптимізації структури капіталу підприємства.
10. Охарактеризуйте сфери використання показника вартості капіталу в діяльності 

підприємства.

ТЕСТИ

1. Привілейовані акції являють собою:
а) позичений капітал;
б) залучений капітал;
в) власний капітал.

2. Оптимальна структура капіталу це:
а) таке відношення використання власних і позикових засобів, при якому 
забезпечується найбільш ефективна пропорційність між коефіцієнтом 
фінансової рентабельності та коефіцієнтом ліквідності підприємства;

б)таке відношення використання власних і позикових засобів, при якому забез-
печується найбільш ефективна пропорційність між коефіцієнтом фінансо-
вої рентабельності та коефіцієнтом фінансової стійкості підприємства, 
тобто максимізується його ринкова вартість;

в)таке відношення використання власних і позикових засобів, при якому мак-
симізується його ринкова вартість;

3. Прості акції являють собою:
а) позичений капітал;
б) залучений капітал;
в) власний капітал.
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4. Яка з наступних складових не належить до власного капіталу?
а) статутний капітал;
б) пайовий капітал;
в) доходи майбутніх періодів;
г) додатково вкладений капітал;
д) резервний капітал;
е) нерозподілений прибуток (збиток);
є) вилучений капітал;
ж) неоплачений капітал.

5. Яка з наступних складових не належить до зобов’язань підприємства?
а) довгострокові зобов’язання;
б) короткострокові зобов’язання;
в) вилучений капітал;
г) забезпечення;
д) непередбачені зобов’язання;
е) доходи майбутніх періодів.

6. Дайте найбільш повне визначення вартості капіталу:
а) відсоток за кредит, яким користується підприємство;
б) ставка відсотку від суми вкладеного капіталу, яку інвестор сплачує за 
користування цим капіталом;

в) процентне відношення суми виплачених дивідендів до суми прибутку у звіт-
ному періоді.

7. Сила дії фінан сового важеля – 
а) показує, у скільки разів темпи зміни чистого при бутку підприємства пере-
вищують темпи приросту його операцій ного прибутку за рахунок ефекту 
фінансового важеля;

б) це співвідношен ня власних та позикових засобів, що використовуються 
підприєм ством у процесі господарської діяльності;

в) показує, на скільки відсотків підвищується рентабельність власного капі-
талу підприєм ства за рахунок залучення в господарський оборот позиково-
го капіталу, незважаючи на його платний характер.

8. Середньозважена вартість капіталу являє собою:
а) середній розмір відсотку за кредити, якими користується компанія;
б) середню величину з вартостей окремих складових, зважених за їх питомою 
вагою у загальній структурі капіталу;

в) середню величину з вартостей власного і позикового капіталів, зважених за 
їх питомою вагою у загальній структурі капіталу.

9. Процес формування капіталу підприємства базується на основі таких 
принципів:
а) врахування перспектив розвитку господарської діяльності підприємства; 
б) забезпечення відповідності обсягу капіталу, який залучається, до обсягу 
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активів підприємства, що формуються;
в) забезпечення оптимальності структури капіталу з позицій ефективного 
його функціонування;

г) забезпечення мінімізації затрат щодо формування капіталу з різних 
джерел;

д) забезпечення високоефективного використання капіталу у процесі госпо-
дарської діяльності;

е) усі відповіді правильні;
ж) правильні відповіді а,б,д.

10. За терміном використання капітал поділяється:
а) довгостроковий та короткостроковий;
б) довгостроковий, середньостроковий та короткостроковий;
в) довгостроковий та середньостроковий.

ГЛОСАРІЙ
Вартість капіталу – це альтернативна вартість, інакше кажучи, дохід, який очіку-

ють отримати інвестори від альтернативних можливостей вкладення капіталу при не-
змінному розмірі ризику. Насправді, якщо компанія захоче отримати засоби, то вона 
повинна забезпечити дохід на них як мінімум рівний величині доходу, який можуть 
принести інвесторам альтернативні можливості вкладення капіталу.

Власний капітал – це вартість засобів, які належать власникам підприємства. 
Значення власного капіталу розкривається через його функції: довгострокове фінан-
сування, відповідальність і захист прав кредиторів, компенсація понесених збитків, 
забезпечення кредитоспроможності, фінансування ризику, незалежність та вплив 
власників на підприємство, розподіл доходів і активів. До складу власного капіталу 
відносять: статутний капітал, додатково вкладений капітал, інший додатковий капі-
тал, резервний капітал, нерозподілений прибуток. Збільшити статутний капітал під-
приємства можна шляхом випуску нових акцій, обміну облігацій на акції, збільшення 
номінальної вартості акцій. І навпаки, зменшити статутний капітал можна за рахунок 
зменшення номінальної вартості акцій і викупу акцій з метою їх анулювання.

Ефект фінансового левериджу – це показник, який відображає рівень додатково 
генерованого прибутку власним капіталом при різній структурі залучення позикового 
капіталу. За допомогою левериджу характеризується взаємозв’язок між прибутком і 
вартісною оцінкою активів або фондів, які використані для отримання конкретного 
прибутку. Відносно до економіки, він трактується як фактор, незначна зміна якого 
може призвести до суттєвих змін певних результативних показників.

Капітал – це сукупність джерел фінансування, що спрямовується в основний і 
оборотний капітал з метою отримання доходу та збільшення ринкової вартості під-
приємства.

Оптимальна структура капіталу – це таке відношення використання власних 
і позикових засобів, при якому забезпечується найбільш ефективна пропорційність 
між коефіцієнтом фінансової рентабельності та коефіцієнтом фінансової стійкості 
підприємства, тобто максимізується його ринкова вартість.
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Позиковий капітал формує зобов’язання підприємства. До складу позикових ко-
штів відносяться: довгострокові кредити банків, довгостроковий позиковий капітал, 
короткострокові кредити банків, короткострокові позикові кошти, кредиторська за-
боргованість, інші короткострокові зобов’язання.

Середньозважена вартість капіталу характеризує середній рівень витрат для під-
тримки економічного потенціалу підприємства за наявної структури джерел коштів, 
вимог інвесторів і кредиторів та прийнятої дивідендної політики. Середньозважена 
вартість капіталу порівнюється з внутрішньою нормою прибутковості інвестиційного 
проекту. Для того щоб реалізація проекту була доцільною, середньозважена вартість 
капіталу має не перевищувати його внутрішню норму прибутковості.

Фінансовий леверидж – це один із основних механізмів реалізації такого завдан-
ня, як максимізація рівня рентабельності при заданому рівні фінансового ризику.
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ТЕМА 8

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ

8.1. Сутність і класифікація інвестицій. 
8.2. Зміст і завдання управління інвестиціями на підприємстві.
8.3.Управління реальними інвестиціями. Оцінка ефективності реальних інвести-

ційних проектів.
8.4. Управління фінансовими інвестиціями.

8.1. Сутність і класифікація інвестицій 
Поняття «інвестиції» як економічна первинна категорія представляє собою надзвичай-

но змістовне та багатогранне явище, що упродовж декількох століть інтенсивно вивча-
ється науковцями-економістами всього світу. Генетичне походження терміну «інвестиції» 
більшість науковців пов’язують із латинським словом «іnvest», що означає «вкладати». 

У більш широкому визначенні інвестиції представляють собою вкладення капіта-
лу з метою подальшого його зростання. При цьому приріст капіталу має бути достат-
нім для того, щоб компенсувати інвесторові відмову від використання наявних коштів 
на споживання у поточному періоді, винагородити його за ризик, повернути втрати 
від інфляції в очікуваному періоді. 

Отже, як правило, під інвестиціями розуміють вкладення капіталу з метою по-
дальшого його збільшення і для повноти розкриття цього поняття дають фінансове та 
економічне визначення інвестиціям. Зокрема, за фінансовим визначенням, інвестиції 
– це всі види активів (коштів), що вкладаються у господарську діяльність із метою 
отримання доходу. За економічним визначенням, інвестиції – свого роду видатки на 
створення, розширення, реконструкцію і технічне переоснащення основного капіта-
лу, а також на пов’язані з цим зміни оборотного капіталу.

Відповідно до чинного законодавства України поняття «інвестиції» застосовуєть-
ся у широкому контексті. Зокрема, у Законі України «Про інвестиційну діяльність» 
зафіксовано: «Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що 
вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої 
створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект». 

Такими цінностями можуть бути: 
  кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери;
  рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та інші матеріальні 
цінності);

  майнові права, що випливають з авторського права, досвід та інші інтелекту-
альні цінності;
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  сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформле-
них у вигляді технічної документації, навиків та виробничого досвіду, необхід-
них для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих 
(ноу-хау);

  права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, облад-
нанням, а також інші майнові права; інші цінності.

Таким чином для уточнення змісту поняття «інвестиції» узагальнимо основні ха-
рактеристики, що формують їх сутність, на рис. 8.1.
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Рис. 8.1. Основні сутнісні характеристики інвестицій підприємства як об’єкта управління 
У фінансово-економічній практиці з метою ведення обліку, аналізу і планування 

інвестиції класифікуються за окремими ознаками. В якості таких ознак найчастіше 
використовуються: об’єкт вкладення засобів, час інвестування, форми власності, ре-
гіональна ознака, форми і характер участі в інвестуванні, ступінь ризику, форма роз-
рахунку тощо (рис.8.2.).

Розглянемо вищевказані ознаки більш детально.
1. За об’єктами вкладення інвестиції розрізняють: 

  реальні інвестиції – вкладення коштів у виробничі фонди (основні і оборотні 
засоби). Переважно, це вкладення в матеріальні активи (будівлі, споруди, 
техніку та матеріальні цінності), а також в нематеріальні активи (патенти, 
ліцензії, «ноу-хау», технічну, інструктивну, проектну та іншу документацію). 
Реальні інвестиції в даному випадку співставні з капітальними вкладеннями.

  фінансові інвестиції – вкладення капіталу в розробку проектів, у купівлю ак-
цій, облігацій та інших ЦП, випущених державою або приватними юридични-
ми особами. Таке інвестування здійснюється купівлею-продажем ЦП, як пра-
вило, на фондовому ринку, через що дані процеси найчастіше виступають, як 
короткострокові фінансові операції. 

  інноваційні інвестиції – вкладання коштів у нововведення, наукові дослідження. 
Основну частину і найбільшу цінність мають інвестиції, що вкладаються у 
нові техніку і технологію, устаткування, відкриття та винаходи. У розвинених 
країнах Америки і Західної Європи саме цими видами інвестицій володіють 
найбільші підприємці. Проте, вони вимагають високих реальних гарантій при 
вкладенні своїх капіталів, що ускладнює їх одержання.

  інтелектуальні інвестиції – вкладення в об’єкти інтелектуальної власності, вкла-
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2. За суб’єктами, що здійснюють інвестиції, останні поділяються на:
  інвестиції, здійснювані громадянами, державними підприємствами, госпо-
дарськими організаціями, спілками і товариствами, а також громадськими 
і релігійними організаціями, іншими юридичними особами, заснованими на 
приватній власності;

  державні інвестиції, здійснювані органами влади і управління України, а також 
державними підприємствами і установами за рахунок власних і позичкових ко-
штів;

  іноземні інвестиції, здійснювані іноземними громадянами, юридичними осо-
бами та державами.

  спільні інвестиції, здійснювані громадянами, підприємствами України і іно-
земних держав.

3. За характером участі в інвестуванні виділяють: прямі і портфельні інвестиції.
Під прямими інвестиціями розуміють безпосереднє вкладення коштів в об’єкти 

інвестування. Як правило, при цьому інвестор намагається заволодіти контрольним 
пакетом акцій підприємства, а вже після цього активно вкладати кошти в його подаль-
ший розвиток (стратегічні інвестиції).

Портфельні або непрямі інвестиції звичайно здійснює пасивний інвестор, який 
вкладає свої гроші в ЦП, депозитні вклади тощо. Тобто портфельні (непрямі) інвестиції 
здійснюються із залученням посередників — інституціональних інвесторів. У цьому 
випадку інвестор не має намірів щодо збільшення свого впливу на емітентів, а формує 
за допомогою посередників портфель цінних паперів, диверсифікований за видами 
фінансових інструментів.

4. У залежності від терміну інвестування інвестиції поділяються на:
  короткострокові, як правило, не більше одного року (короткострокові депозитні 
вклади, ощадні сертифікати) тощо;

  середньострокові, від одного до трьох років;
  довгострокові, більше трьох років.

Диференціація термінів по середньо- і довгострокових інвестиціях є умовною, 
оскільки у тій чи іншій галузі національної економіки вона залежить від виробничого 
циклу, кон’юнктури ринку, об’єму інвестицій тощо.

5. Залежно від форми власності інвестиції поділяються на:
  приватні інвестиції – вкладення громадян, підприємств і організацій недержав-
ної форми власності;

  колективні інвестиції – вкладення корпорацій, акціонерних компаній, коопера-
тивних та інших колективних організацій;

  державні інвестиції, які фінансуються за рахунок бюджетних засобів різних 
рівнів, а також державних підприємств. 

  наддержавні інвестиції, які здійснюють міжнародні економічні організації та 
наднаціональні органи (наприклад, Кабінет Міністрів ЄС). У західній еконо-
мічній літературі та в працях окремих економістів країн СНД виділяють лише 
приватні й державні інвестиції, що є спрощенням цієї класифікації.
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6. За регіональною ознакою виділяють:
  інвестиції всередині країни (внутрішні інвестиції) – вкладення коштів і майна 
в об’єкти інвестування, розміщені на території даної держави.

  інвестиції за кордоном (закордонні інвестиції) – вкладення коштів і майна в 
об’єкти інвестування, розміщені за межами територіальних кордонів даної кра-
їни.

7. Залежно від форми участі інвестора:
  частково беруть участь у заново створюваних підприємствах або придбання 
частини діючих підприємств (наприклад, часткова участь у товаристві з обме-
женою відповідальність, акціонерному товаристві);

  створення підприємств, які повністю належать інвестору або повне привлас-
нення діючих підприємств;

  привласнення рухомого та нерухомого майна шляхом його безпосереднього 
отримання або у вигляді акцій, облігацій та інших ЦП;

  привласнення концесій та використання природних ресурсів, прав користуван-
ня землею та інших майнових прав.

8. За ступенем ризику інвестиції поділяються на такі види:
  безризикові. В багатьох країнах світу вкладення в короткострокові державні 
облігації вважаються небезпечними, а прибуток від них визначають як небез-
печну ставку, яка використовується при оцінці вкладів як точку відрахунку ін-
вестиційного ризику;

  ризикові. Сукупність ризику або ступінь невизначеності, пов’язані з інвести-
ціями, залежать від таких факторів, як час, об’єкт, суб’єкт вкладання у тій чи 
іншій сфері народного господарства та ін.

9. За формою розрахунку інвестиції поділяються на:
  валові інвестиції, які характеризують загальний обсяг інвестиційних коштів у 
певному періоді, спрямованих на відтворення (нове будівництво, реконструк-
цію, розширення, придбання засобів виробництва), приріст товарно-матеріаль-
них запасів, а також на підтримання діючих потужностей;

  чисті інвестиції є вкладенням коштів у виробничі фонди, що заново створю-
ються та виробничий потенціал, що відновлюється. Вони тотожні сумі валових 
інвестицій, зменшених на суму амортизації у певному періоді. Саме динаміка 
чистих інвестицій характеризує економічний розвиток підприємства, галузі, 
держави. 

Крім того, у науковій літературі виділяють ще реінвестиції.
  реінвестиції (повторні вкладення) – це кошти, одержані у формі доходу, від 
початкових інвестиційних операцій. Вони діють шляхом зв’язування знову 
одержаних коштів, направляючи їх на купівлю або виготовлення нових засобів 
виробництва, щоб підтримати склад основних засобів підприємства.

Потрібно зазначити, що інвестиції можна класифікувати і за іншими критеріями 
чи ознаками (наприклад, за галузевим принципом, ступенем привабливості, доступ-
ності тощо). А наведена узагальнена класифікація здійснена за найпоширенішими 
характеристиками і вона не є остаточною, а може бути розширена й доповнена. 
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8.2. Зміст і завдання управління інвестиціями
на підприємстві

Управління інвестиціями представляє собою цілеспрямований упорядкований 
вплив суб’єктів управління на об’єкт. У загальному вигляді схему цього впливу мож-
на представити за допомогою рис. 8.3.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Суб’єкти управління: 
адміністрація, органи  

господарського управління, 
законодавчі органи, інвестори тощо 

Об’єкт управління: 
інвестиційні процеси 

Керуючий 
вплив 

Зворотній 
зв’язок 

Зовнішнє середовище 

Рис. 8.3. Схема управління інвестиціями

Досягнення цілей інвестиційного менеджменту забезпечується його функціями, 
серед яких слід відзначити:

1. Дослідження зовнішнього інвестиційного середовища і прогнозування 
кон’юнктури інвестиційного ринку.

2. Розробка стратегічних напрямків інвестиційної діяльності на рівні галузі і 
окремого підприємства.

3. Розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів.
4. Пошук і оцінка вигідності окремих реальних проектів та відбір найбільш ефек-

тивних з них.
5. Оцінка інвестиційних якостей фінансових інструментів і вибір найбільш ефек-

тивних із них.
6. Формування інвестиційного портфеля та його оцінка за критеріями дохідності, 

ризику і ліквідності.
7. Поточне планування і оперативне управління реалізацією окремих інвестицій-

них програм і проектів.
8. Організація моніторингу реалізації інвестиційних програм і проектів.
9. Підготовка рішень про своєчасний вихід із неефективних інвестиційних про-

ектів (продаж окремих фінансових інструментів і реінвестування капіталу ).
Практичне здійснення процесу управління інвестиціями забезпечується через ін-

вестиційну діяльність підприємства, яка є одним із самостійних видів його господар-
ської діяльності й важливою формою реалізації його економічних інтересів.

У законодавстві України інвестиційна діяльність (ІД) визначається як сукупність 
практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій. Ця 
діяльність включає:

  інвестування, що здійснюється громадянами, недержавними підприємствами, 
господарськими асоціаціями, об’єднаннями та товариствами, а також громад-
ськими та релігійними організаціями, іншими юридичними особами, заснова-
ними на колективній власності;



Управління інвестиціями 183

  державне інвестування;
  іноземне інвестування;
  спільне інвестування засобів і  цінностей громадянами  і юридичними особами 
України, іноземними державами та їх суб’єктами господарювання.

Інвестиційна діяльність підприємства – це цілеспрямовано здійснюваний про-
цес формування необхідних інвестиційних ресурсів, збалансований відповідно до 
обраних параметрів інвестиційної програми (інвестиційного портфеля) на основі ви-
бору ефективних об’єктів (інструментів) інвестування та забезпечення їх реалізації.

Головним суб’єктом ІД є саме підприємство, яке виступає у ролі інвестора і при-
ймає рішення про вкладення власних, позикових і залучених майнових та інтелекту-
альних цінностей в об’єкти інвестування. Крім того, учасниками інвестиційної діяль-
ності є кредитори, інвестиційні посередники, підрядники та ін.

Об’єкти ІД: нові підприємства або виробництва; нові технології і обладнання; 
нова продукція; майнові права та ноу-хау; фінансові інструменти.

ІД характеризується такими основними особливостями:
1. Вона є головною формою забезпечення зростання операційної діяльності 

підприємства та відносно її цілей і задач має підпорядкований характер. 
2. Форми й методи інвестиційної діяльності значно меншою мірою, ніж його 

операційна діяльність, залежать від галузевих особливостей підприємства. 
3. Обсяги інвестиційної діяльності підприємства характеризуються суттєвою 

нерівномірністю по окремих періодах. 
4. Інвестиційний прибуток підприємства (а також інші форми ефекту від 

інвестицій) формується, як правило, зі значним «лагом запізнення». 
5. Інвестиційна діяльність формує особливий самостійний вид грошових 

потоків підприємства, які суттєво відрізняються по окремих періодах за своєю 
спрямованістю. 

6. Інвестиційній діяльності підприємства притаманні специфічні види ризиків, 
що об’єднуються поняттям «інвестиційний ризик». 

7. Найважливішим вимірювачем обсягу інвестиційної діяльності виступає показ-
ник чистих інвестицій, який може характеризувати темпи економічного роз-
витку підприємства. 

Ефективне управління інвестиційною діяльністю підприємства забезпечується ре-
алізацією ряду принципів, основні з яких наведені на рис. 8.4.
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Рис. 8.4. Принципи управління інвестиційною діяльністю підприємства
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Однією з важливих форм інвестиційної діяльності є інноваційна діяльність, яка 
здійснюється з метою впровадження досягнень НТП у виробництво і соціальну сферу, 
що включає: випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки і технології; 
прогресивні міжгалузеві структурні зрушення; реалізацію довгострокових науково-
технічних програм із великими строками окупності витрат; фінансування фундамен-
тальних досліджень для здійснення якісних змін у стані продуктивних сил; розробку 
і впровадження нової, ресурсозберігаючої технології, призначеної для поліпшення 
соціального і екологічного стану.

Інвестиційна діяльність підприємства — це сукупність практичних дій зі здійснення 
інвестицій відповідно до обраної інвестиційної політики. Основна мета інвестиційної 
політики полягає у забезпеченні найбільш ефективних шляхів розширення активів під-
приємства. Для її реалізації в рамках фінансового менеджменту вирішується таке коло 
завдань: досягнення високих темпів зростання капіталу і поточних доходів від інвес-
тицій; мінімізація інвестиційних ризиків за допомогою методів і прийомів ризик-ме-
неджменту; забезпечення ліквідності інвестицій шляхом зменшення строків реалізації 
інвестиційних проектів, вкладення інвестицій у високоліквідні фінансові інструменти.

Розробка інвестиційної політики підприємства базується на відповідних концепці-
ях фінансового менеджменту, які узагальнено у табл. 8.1.

Таблиця 8.1.

Концепції фінансового менеджменту, які є основою для розробки
інвестиційної політики підприємства

Назва концепції Сутність концепції фінансового менеджменту
Концепція грошо-
вих потоків

Базується на визнанні активів як джерела майбутніх грошових потоків 
у передбачає: ідентифікацію грош. потоків від інвестування в окремі 
активи; оцінювання факторів впливу на величину і структуру майбутніх 
грош. надходжень від інвестицій;вибір коефіцієнту дисконтування, що 
дає змогу зіставити грошові потоки, які генеруються на різних стадіях 
інвестиц. процесу;оцінювання ризиків, пов’язаних з грошовими по-
токами

Концепція тепе-
рішньої вартості

Витікає з існуючої нерівноцінності наявних і очікуваних грош. ресурсів 
у зв’язку з інфляцією, ризику упущеної вигоди, уповільнення обороту 
коштів

Концепція комп-
ромісу між ризи-
ком і дохідністю

Враховує,що зі збільшенням рівня очікуваної дохідності інвестицій од-
ночасно зростає ризик недоотримання цього доходу. Найчастіше у прак-
тиці фін.менеджменту вирішується завдання оптимального поєднання 
ризику і дохідності, хоча в окремі періоди можуть вирішуватися завдан-
ня максимізації інвестиц. доходу або мінімізації інвестиційних ризиків

Концепція ціни 
капіталу

Передбачає необхідність врахування вартості окремих інвестиційних 
ресурсів з метою забезпечення їх найбільш оптимальної структури за 
критерієм мінімізації середньозваженої ціни капіталу

Концепція ефек-
тивності ринку 
капіталу

Полягає в тому, що при своєчасному і достатньому інформаційному за-
безпеченні ринкові ціни фінансових інструментів відповідають їх внут-
рішній (реальній) вартості. Виходячи з цієї концепції, фінансові менед-
жери можуть орієнтуватися на ринкові ціни фінансових інструментів, 
обґрунтовуючи необхідність їх включення в інвестиційний портфель
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Продовження таблиці 8.1.
Концепція 
асиметричної 
інформації

Враховує той факт, що окремі учасники ІД можуть володіти конфіден-
ційною інформацією і використовувати її при прийнятті інвестиційних 
рішень

Концепція альтер-
нативних затрат

Виходить з необхідності враховувати розмір упущеної вигоди 
інвестора у випадку, коли він вибирає один напрям вкладення коштів і 
відмовляється від альтернативних варіантів інвестування

Концепція агент-
ських угод

Передбачає необхідність свідомо йти на додаткові агентські витрати у 
випадку, коли посередники краще знають кон’юнктуру інвестиційного 
ринку і можуть більш ефективно управляти інвестиційним портфелем, 
ніж сам інвестор

При розробці інвестиційної політики підприємства необхідно враховувати такі пе-
редумови:

  правові передумови ІД, до яких слід віднести право інвестора самостійно ви-
бирати напрями, види та обсяги ІД, на свій розсуд формувати систему договір-
них взаємовідносин з будь-якими учасниками інвестиційної діяльності;

  економічні передумови інвестування коштів, серед яких потрібно відзначити 
необхідність компенсації інвестору відмови від використання наявних коштів 
на поточне споживання, забезпечення винагороди за ризик та обов’язкове від-
шкодування інвестиційних втрат.

На сучасному етапі у конкурентних умовах підприємства вимушені здійснювати 
перспективне управління інвестиційною діяльністю, ефективним інструментом якого 
виступає інвестиційна стратегія. Інвестиційна стратегія – це система довгостроко-
вих цілей інвестиційної діяльності підприємства, обумовлена загальними задачами 
його розвитку й інвестиційною ідеологією. 

«Візитна картка» інвестиційної стратегії подана в таблиці 8.2.
Таблиця 8.2.

«Візитна картка» інвестиційної стратегії компанії
Сутність Інвестиційна стратегія – це комплекс рішень, планів і заходів, пов’язаних 

із ефективним управлінням інвестиційними потоками
Призна чення Підтримка корпоративної, ділової й функціональних стратегій 

підприємства при управлінні матеріальними, супутніми інформаційними й 
фінансовим потоками, в тому числі інвестиційними

Головне
завдання

Формування зв’язку між стратегіями корпоративного, ділового й 
функціонального рівня для ефективного у правління матеріальними, 
супутніми інформаційними й фінансовими потоками

Об’єкт Інвестиційний потік
Складові 1. Стратегія реального інвестування

2. Стратегія фінансового інвестування
3. Стратегія інноваційного інвестування

Спрямованість Переміщення інвестиційного потоку з оптимальними витратами
Отже, інвестиційна стратегія підприємства є системною концепцією, яка пов’язує 

і спрямовує розвиток її інвестиційної діяльності.
Існує два види інвестиційної стратегії:

  Активна інвестиційна стратегія – забезпечує зростання прибутковості до се-
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редньогалузевого рівня вкладень та передбачає відбір і реалізацію різних ін-
новаційних проектів. За такої стратегії інвестор оцінює альтернативні інвести-
ційні проекти, проводить їх техніко-економічне обґрунтування, селекціонує їх, 
відбирає найперспективніші й формує відповідний інвестиційний портфель;

  Пасивна інвестиційна стратегія – передбачає підтримку незмінного рівня роз-
витку підприємства. Іінвестор прагне зберегти вже досягнутий ним рівень по-
казників своєї господарської діяльності за рахунок інвестицій;

В умовах ринкової економіки існують різноманітні можливості для інвестування. 
Разом з тим будь-яке підприємство може мати обмежені фінансові ресурси, доступні 
для фінансування. Тому потрібно діяти, дотримуючись власної інвестиційної стратегії 
в цілому, а також враховувати позиції інвестиційної політики.

8.3. Управління реальними інвестиціями.
Оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів
Орієнтири розвитку ринкової економіки в Україні потребують підвищеної уваги до 

здійснення реальних інвестицій як одного з найважливіших напрямків розширеного 
відтворення основних засобів підприємства, що забезпечує гнучкість й істотне під-
вищення ефективності виробничо-фінансової діяльності суб’єктів господарювання. 
Адже, інвестиції у реальні активи є найефективнішим інструментом забезпечення ви-
соких темпів розвитку і диверсифікації підприємств у відповідності з вибраною ними 
економічною стратегією.

Управління реальними інвестиціями підприємств є сукупністю управлінських 
рішень, а також способів, методів та прийомів їх реалізації, що забезпечують плану-
вання, організацію, координацію і контроль за ефективною реалізацією інвестицій-
них проектів. 

На більшості підприємств саме реальне інвестування є основною формою інвес-
тиційної діяльності. Воно має ряд особливостей, які обумовлені економічною потре-
бою їх здійснення, а саме:

  процес стратегічного розвитку підприємства є сукупністю реалізованих 
інвестиційних проектів, які пов’язані з успішним проникненням на товарні і 
регіональні ринки, збільшенням операційних активів і зростанням ефективності 
їх використання, підвищенням ринкової вартості підприємств;

  тісний зв’язок з операційною діяльністю через необхідність забезпечення 
збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції тощо;

  здатність генерувати більшу, ніж фінансове інвестування, норму прибутку;
  здатність до створення стійкого чистого грошового потоку навіть в ті періоди, 
коли операційна діяльність в існуючих формах не дає прибутку;

  високий ступінь ризиків морального старіння при високих темпах НТП галузі;
  високий ступінь захисту від інфляції;
  відносно низька ліквідність через вузькоцільове спрямування проектів.

Реальні інвестиції здійснюються підприємствами в різноманітних формах, осно-
вні з яких відображено на рис. 8.5.
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Рис. 8.5. Основні форми реального інвестування 

Всі розглянуті форми реального інвестування можуть бути зведені до трьох осно-
вних його напрямків: 

  капітального інвестування або капітальних вкладень (перші шість форм);
  інноваційного інвестування (сьома форма);
  інвестування в приріст оборотних активів (восьма форма).

Управління інвестиціями у реальні активи – процес досить тривалий, як перехід 
від ідеї до готового продукту у вигляді інвестиційного циклу, що складається з таких 
4-х етапів, як (табл. 8.3.): 

I. Передінвестиційний етап;
II. Інвестиційний етап;
III. Операційний етап;
IV. Ліквідаційний етап. 

Таблиця 8.3.

Характеристика етапів інвестиційного циклу на підприємстві
Назва етапу 
інвестиційного 
циклу

Стадії етапу інвестиційного циклу

1. Передінвес-
тиційний етап 

- збір та аналіз інформації для реалізації інвестиційних проектів; 
- аналіз альтернативних варіантів та вибір конкретних інвест.проектів; 
- пошук інвест. можливостей та вибір джерел фінансування інвест. про-
ектів; 
- розробка ТЕО конкретних інвест.проектів та складання їх бізнес-планів;
- об’єднання окремих інвест. проектів в єдину інвестиційну програму

2. Інвестицій-
ний етап

- створення юридичної, фінансової та організаційної основи реалізації 
інвестиційних проектів;
- розробка проектно-кошторисної документації;
- будівництво чи придбання основних засобів, здійснення його монтажу і 
пусконалагоджувальних робіт;
- виробничий маркетинг щодо підготовки ринку до нової продукції; підбір 
і навчання персоналу;
- введення основних засобів у експлуатацію
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Продовження таблиці 8.3
3. Операційний 
етап 

- моніторинг реалізації проекту; 
- прийняття коригуючих рішень;
- контроль здійснення інвестиційних проектів;
- оцінка ефективності інвестиційних проектів

4. Ліквідацій-
ний етап 

- досягнення або недосягнення проектом заданих результатів;
- припинення фінансування інвестиційного проекту;
- визначення залишкової вартості основних засобів;
- реалізація чи консервування основних засобів, що вибули;
- ліквідація в разі необхідності наслідків реалізації інвестиційних проектів;
- проведення пост-аудиту інвестиційних проектів з метою накопичення до-
свіду економічного обґрунтування проектів

Для прийняття рішень щодо здійснення реального інвестування ключовим є перед-
інвестиційний період. 

Першою стадією передінвестиційного етапу є проведення аналізу, високий сту-
пінь достовірності та надійності якого є основою прийняття рішень щодо розробки та 
реалізації інвестиційних проектів. Комплексність аналізу передбачає наявність пев-
них критеріїв та факторів, що підлягають оцінці, а саме: наявність сприятливих умов 
для реалізації інвестиційних проектів; наявність інвестиційних ресурсів та умов їх 
мобілізації; тенденції та перспективи ринкової кон’юнктури; очікуваний дохід (при-
буток) та/або інший ефект від вкладення капіталу; вплив інвестиційних ризиків. 

На цій стадії визначається характер інвестування – вимушений чи добровільний. 
Якщо на підприємствах спостерігається високий рівень зношеності основних засо-
бів (коефіцієнт зносу > 0,5), то для підтримки виробництва на визначеному рівні ви-
никає необхідність здійснення реального інвестування. Якщо ж рівень зношеності 
основних засобів є незначним (коефіцієнт зносу < 0,5), то потреба реалізації реальних 
інвестицій обумовлена бажанням підвищити ефективність діяльності господарюючо-
го суб’єкта. 

На третій стадії передінвестиційного етапу здійснення реального інвестування 
відбувається пошук необхідного обсягу інвестиційних ресурсів для виконання проек-
тів в повному обсязі та в установлені строки. Успішна реалізація інвестиційного про-
екту залежить від ефективної організації їх фінансування, що включає низку етапів: 

  визначення необхідного обсягу інвестиційних ресурсів;
  попередній пошук ресурсів, розробка інвестиційної політики їх залучення; 
розробка оперативних фінансових планів; 

  підписання контрактів з інвесторами . 
В якості методів фінансування інвестиційних проектів можуть розглядатися: 

  самофінансування, тобто здійснення інвестування тільки за рахунок власних 
коштів. Але у зв’язку з обмеженістю внутрішніх фінансових ресурсів цей ме-
тод має обмежену сферу застосування і використовується для реалізації неве-
ликих інвестиційних проектів, а також при фінансовому інвестуванні;

  акціонування, а також інші форми пайового фінансування. Як правило, цей ме-
тод фінансування інвестицій використовується для здійснення широкомасш-
табної модернізації виробничих потужностей, регіональної та товарної дивер-
сифікації; 
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  кредитне фінансування (інвестиційні кредити банків, випуск облігацій) вико-
ристовується при інвестуванні капіталу в інвестиційні об’єкти з високою до-
хідністю і швидкою окупністю;

  лізинг (оперативний, фінансовий, компенсаційний) використовується у випад-
ках, коли власних фінансових ресурсів для придбання основних виробничих 
засобів недостатньо, або коли мова йде про інвестиції в проекти з невеликим 
життєвим циклом та високим рівнем змінюваності технологій; 

  бюджетне фінансування;
  змішане фінансування на основі різних комбінацій розглянутих способів; 
  проектне фінансування – це один зі способів позикового фінансування, за яко-
го реальність отримання грошового потоку забезпечується шляхом виявлення 
і розподілу всього комплексу пов’язаних з проектом ризиків між його учас-
никами (підрядниками, фінансовими організаціями-кредиторами, державни-
ми органами, постачальниками сировини, споживачами готової продукції) та 
ін. Залежно від того, яку частку ризику приймає на себе кредитор, виділяють 
три форми проектного фінансування: з повним регресом на позичальника, без 
будь-якого регресу, з обмеженим регресом. Під регресом розуміють вимогу по-
гасити позичені гроші.

Четверта стадія передінвестиційного етапу здійснення інвестицій у реальні активи 
включає підготовку детального техніко-економічного й фінансового обґрунтування 
вибраних інвестиційних проектів. На цій стадії особливо важливим є точно визначи-
ти масштаби майбутніх проектів, тобто величину планованого випуску продукції чи 
кількісні параметри у сфері надання послуг. Не менш важливим завданням є часова 
визначеність всіх видів основних та допоміжних робіт, без яких інвестиційні проекти 
не можуть бути реалізовані. 

Загалом, підготовка усіх типів даних для прийняття кінцевого рішення складає 
основний зміст етапу остаточного формулювання проекту і детальної оцінки його 
техніко-економічної й фінансової прийнятності. 

П’ята стадія передінвестиційного етапу реалізації реального інвестування перед-
бачає об’єднання окремих проектів в єдину інвестиційну програму підприємств, адже 
господарюючі суб’єкти одночасно можуть розробляти та здійснювати декілька інвес-
тиційних проектів, що взаємодоповнюють один одного та реалізовують основний на-
прямок розвитку конкретних суб’єктів господарювання. 

Таким чином, розподіл передінвестиційного етапу на окремі складові має важливе 
значення для поглиблення аналізу і обґрунтованості розрахунків по інвестиційних 
проектах.

Наступним етапом управління реальними інвестиціями підприємства є інвести-
ційний етап, на якому відбувається інвестування або здійснення проекту. На цьому 
етапі реалізовуються конкретні дії, що потребують значних затрат та носять безпо-
воротний характер. До них належать: 

1) формування юридичної, фінансової та організаційної основи для реалізації ін-
вестиційних проектів,що передбачає підготовку установчих документів, вибір органі-
заційної структури управління, придбання необхідних технологій; 
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2) детальне проектування та контрактація, що включає підготовку території, 
остаточний вибір технології і обладнання для будівництва, підготовку необхідних 
креслень, трендерінг (оголошення торгів), оцінка пропозицій, а також переговори і 
контрафакція (підписання контрактів) між підприємствами та фінансуючими, кон-
сультуючими і архітектурними організаціями, постачальниками обладнання; 

3) будівництво та/або придбання основних засобів, що передбачає придбання зем-
лі, будівельні роботи разом з установкою і монтажем обладнання у відповідності із 
графіком реалізації інвестиційного проекту; 

4) виробничий маркетинг, що полягає у маркетингових приготуваннях для підго-
товки ринку до нової продукції і забезпечення критичного рівня поставок; 

5) вибір і навчання персоналу; 
6) введення основних засобів в експлуатацію. 
Наступним етапом − найдовшим у часі періодом реалізації реальних інвестицій 

підприємств є експлуатаційний (виробничий) етап. У процесі експлуатації інвести-
ційного проекту формуються заплановані результати, проводиться їх оцінка з позицій 
доцільності продовження або припинення проекту. Оскільки на початкових етапах 
неможливо врахувати всі деталі проекту, то при необхідності до нього можуть вноси-
тися окремі зміни і уточнення, здійснюватися поточне регулювання окремих аспектів 
технологічного процесу з метою підвищення загальної ефективності проекту. 

Важливою стадією експлуатаційного етапу є моніторинг інвестиційних проектів, 
що здійснюється на основі статистичних даних, звітів та спеціальних досліджень на 
підприємствах. Проведення постійного моніторингу та складання результуючого зві-
ту є необхідним в процесі реалізації реального інвестування, оскільки в кінцевому 
випадку досягається низка важливих цілей: 

  уникнення повторення помилок при реалізації наступних інвестиційних про-
ектів; 

  оптимізація витрат ресурсів підприємств під час реалізації наступних інвести-
ційних проектів; 

  набуття досвіду та удосконалення алгоритму моніторингу реалізації інвести-
ційних проектів на підприємствах. 

Контроль за ходом реалізації інвестиційних проектів є необхідною складовою опе-
раційного етапу здійснення реальних інвестицій підприємствами. Процес контролю 
складається з таких елементів: 

  загальний контроль змін, що відбуваються в проекті загалом; 
  ведення звітності за проектом;
  контроль змін змісту проекту реальних інвестицій;
  контроль за зміною розкладу інвестиційного проекту;
  контроль витрат по роботах і бюджету інвестиційного проекту; 
  контроль якості і його відповідність установленим стандартам і усунення при-
чин порушення якості;

  контроль ризику в ході реалізації інвестиційного проекту.
Останній ліквідаційний етап управління реальними інвестиціями підприємств 

пов’язаний із закінченням інвестиційних проектів, коли в результаті їх реалізації до-
сягнено поставлених цілей або ж проект вичерпав закладені в ньому можливості. 
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Ліквідаційний етап пов’язаний з вирішенням наступних задач: 
  ліквідуються можливі негативні наслідки інвестиційного проекту, реалізація 
якого завершується або припиняється; 

  вивільняються оборотні кошти і переорієнтовуються виробничі потужності; 
  оцінюється та аналізується відповідність поставлених і досягнутих цілей.

Оскільки в процесі реалізації реальних інвестицій формуються грошові потоки, 
необхідно проводити їх аналіз, що дозволяє оцінити економічну ефективність кон-
кретних інвестиційних проектів. У світовій та вітчизняній практиці реального інвес-
тування виділяють різні методи оцінки ефективності реальних інвестицій, серед 
яких слід виділити такі:

1) методи оцінки ефективності інвестицій за допомогою співвідношення грошо-
вих надходжень (позитивних потоків) з витратами (негативними потоками). Ці мето-
ди на сьогодні є традиційними. У їх основі лежать обчислення таких показників, як 
коефіцієнт економічної ефективності та період окупності інвестицій.

2) методи оцінки ефективності інвестицій за бухгалтерською звітністю. Вони базу-
ються на обчисленні балансової і чистої рентабельності інвестицій.

3) методи, які ґрунтуються на теорії часової вартості грошей.
Методичні підходи до оцінки економічної ефективності інвестицій потребують  

однозначного тлумачення таких фінансово-економічних термінів:
  Початкові інвестиції – реальна вартість проекту з урахуванням результатів від 
продажу діючого устаткування та з врахуванням податків.

  Грошовий потік – фінансовий показник, що характеризує ступінь ліквідності 
підприємства. Складається із чистого доходу та безготівкових витрат 
(амортизації).

  Ставка дисконту (ставка капіталізації, % ставка) характеризує норму при-
бутку, відносний показник мінімального щорічного доходу інвестора, на який 
він сподівається.

При оцінці ефективності реальних інвестицій доцільним буде використовувати 
базові принципи, що використовуються у світовій практиці: 

1) оцінка повернення інвестованого капіталу здійснюється на основі показника 
грошового потоку (cash fl ow), що формується за рахунок чистого прибутку і аморти-
заційних відрахувань; 

2) обов’язкове приведення до теперішньої вартості як інвестованого капіталу, так 
і суми грошового потоку;

3) вибір диференційованої ставки процента (дисконтної ставки) в процесі дискон-
тування грошового потоку для різних інвестиційних проектів. Як зазначалося раніше, 
розмір доходу від інвестицій (в реальному інвестуванні таким доходом є грошовий 
потік) формується з урахуванням наступних чотирьох факторів: середньої реальної 
депозитної ставки; темпу інфляції (або премії за інфляцію); премії за ризик; премії за 
низьку ліквідність; 

4) варіація форм використовуваної ставки процента для дисконтування в залежності 
від цілей оцінки. При розрахунку різних показників ефективності інвестицій у ролі 
ставки процента можуть бути використані: середня депозитна або кредитна став-
ка; індивідуальна норма дохідності інвестицій з врахуванням рівня інфляції, рівня 
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ліквідності і рівня ризику інвестицій, альтернативна норма дохідності; норма 
дохідності за поточною господарською діяльністю. 

З врахуванням вищеперерахованих принципів, розглянемо методику оцінки ефек-
тивності реальних інвестицій на основі таких показників (рис. 8.6.). 
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Рис. 8.6. Система основних показників оцінки ефективності реальних інвестицій

1. Чиста теперішня вартість. Чиста теперішня вартість (Net Present Value, NPV) 
проекту розраховується як сума всіх майбутніх грошових потоків, дисконтованих за 
певною ставкою дохідності, за винятком дисконтованої вартості вкладених інвестицій. 

Правило чистої теперішньої вартості ілюструє формула 8.1: 
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де СFt – очікувані чисті грошові потоки;
r – ставка дохідності, що вимагається від проекту;
С – початкова витрата капіталу, що здійснюється зараз (або ж теперішні вартос-
ті всіх витрат).

Дисконтна ставка, що використовується при розрахунку цього показника, дифе-
ренціюється з урахуванням рівнів ризику і ліквідності.

У випадку, якщо інвестиційні витрати здійснюються в декілька етапів, чиста тепе-
рішня вартість (NPV) за інвестиційним проектом розраховується за формулою:
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де CFt- сума грошових потоків по проекту;
С – початкова сума інвестицій у проект;
і – номер кроку розрахунку; 
r –постійна норма дисконту (у %).

 
 
 
 
 
 
 

Якщо NPV < 0,  то  в разі  
прийняття проекту  власники 

підприємства  будуть нести збитки 
(проект не приймається) 

Якщо NPV>0, проект приймається 
і власники підприємства 
збільшать свою власність 

Якщо NPV = 0,  то  в  разі  прийняття  проекту  
власники  підприємства  свого капіталу не збільшать, 
хоча об’єм виробництва і зросте (будь-яке рішення) 
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Характеризуючи показник «чиста теперішня вартість», слід визнати, що він може 
бути використаний не тільки для порівняльної оцінки ефективності інвестиційних 
проектів, але й як критерій доцільності їх реалізації. Інвестиційний проект, за яким 
показник чистого приведеного доходу є негативною величиною або дорівнює нулю, 
має бути усунутий, оскільки він не приносить інвестору додатковий дохід на вкладе-
ний капітал. 

2. Індекс прибутковості інвестицій. Індекс прибутковості (Profi tability Index, PI) 
є часткою від ділення очікуваних майбутніх грошових потоків на початкові витрати і 
визначається за формулою 8.3: 
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Якщо PI >1, проект приймається Якщо PI <1, проект не приймається 

Якщо PI =1, будь-яке рішення 

Логіка критерію PI: характеризує дохід на одиницю витрат, найбільше підходить, 
якщо необхідно упорядкувати незалежні проекти для створення оптимального порт-
феля, коли існує обмеженість зверху інвестиційних коштів.

3. Внутрішня норма дохідності (рентабельності) інвестицій (Internal Rate of Re-
turn, IRR). Ця методика за суттю є визначенням міри прибутковості проекту. Це така 
ставка дисконту, за якої теперішня вартість грошових потоків дорівнює по чатковим 
інвестиціям. Тобто – це дисконтна ставка, за якої NPV=0. Ставка, нижче якої проек-
ти відхиляються, називається граничною ставкою, край ньою або необхідною. Фірми 
розраховують свої граничні ставки, виходячи з вартості фінансування та ризикова-
ності проекту. Потім прогнозують май бутні грошові потоки і розраховують IRR за 
формулою 8.4: 
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Якщо ІRR вище граничної ставки, проект рекомендується до реалізації. 
 
 
 

Якщо IRR > r – інвестиційний 
проект доцільно прийняти 

Якщо IRR ≤  r – інвестиційний 
проект не приймається 

Логіка використання критерію IRR: він показує максимальний рівень витрат, тобто 
ціни коштів, які можуть бути залучені для фінансування проекту. 

Для визначення показника IRR слід застосувати метод послідовних ітерацій, сут-
ність якого полягає в тому, що, змінюючи ставку дисконтування, необхідно знайти 
позитивне та негативне значення NPV і визначити IRR за допомогою формули 8.5:
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де r1, r2 – ставки дисконтування, за яких показник NPV відповідно позитивний та 
негативний;
f(r1), f(r2) – відповідно позитивне та негативне значення NPV.
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4. Модифікована внутрішня норма прибутку (Modifi ed Internal Rate of Return, 
MIRR). Розрахунок модіфікованої внутрішньої норми прибутку (Modifi ed Internal 
Rate of Return, MIRR) здійснюють за формулою 8.6:
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де OFі – відток грошових коштів у і-му періоді;
IFi – приток грошових коштів у і-му у періоді;
r – ціна капіталу даного проекту;
n – строк продовження проекту.

Логіка критерію MIRR така: цей показник є коефіцієнтом дисконтування, який 
урівноважує теперішню вартість грошових відтоків (інвестицій) і нарощену величи-
ну притоків, причому дисконтування відтоків та притоків виконується з використан-
ням ціни капіталу проекту.

5. Період окупності (Payback Period, PP). Правило NPV дає керівникам можливість 
приймати правильні рішення. Проте існує кілька інших прийомів оцінки капітальних 
проектів, використання яких може призвести до сумнівних рішень стосовно прий-
няття або неприйняття проектів. До поширених прийомів належать період окупності 
проекту, дисконтований період окупності, дохідність залученого капіталу та показник 
впливу на дохідність акції. 

Період окупності є проміжком часу необхідним для того, щоб відшкодувати по-
чаткові інвестиції. Формула розрахунку PP наступна:
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Логіка використання показника РР (період окупності): він показує базові періоди, 
за які початкові інвестиції повністю повертаються за рахунок генеруючих грошових 
потоків, дає можливість дати попередню оцінку рівня ризику.

Цей критерій не враховує: а) вплив доходів останніх періодів, які виходять за тер-
мін окупності; б) не робить різниці між проектами з рівними інвестиційними витра-
тами і грошовими надходженнями, але різним їх розподілом по роках.

6. Ррозрахункова норма прибутку або коефіцієнт ефективності інвестицій 
(Аccounting Rate of Return, ARR). Цей показник визначають за формулою 8.8:
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інвестиції; RV – залишкова вартість активів.
Критерій ARR найменше підходить для аналізу інвестиційних проектів, його ви-

користовують для порівняння роботи підрозділів підприємства.
Показники оцінки інвестиційних проектів зв’язані між собою такими співвідно-

шеннями:
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Якщо NPV > 0 , то IRR > r, PI > 1 Якщо NPV < 0 , то IRR < r, PI < 1 

Якщо NPV = 0 , то IRR = r, PI = 1 

При аналізі альтернативних проектів критерії NPV, IRR, PI, MIRR, можуть бути 
протирічними. Основні причини такого явища наступні:

  масштаб проекту – елементи грошових потоків одного проекту значно відріз-
няються від іншого;

  інтенсивність потоків грошових коштів – на який період (на початок експлуата-
ції проекту, чи на кінець) припадає основна частина надходжень.

У випадку протирічних рекомендацій треба брати за основу NPV, потім – показ-
ник внутрішньої норми дохідності. Iнші оціночні показники слід використовувати в 
процесі фінансового аналізу інвестиційних проектів лише як допоміжні.

Наступним етапом економічного обґрунтування інвестиційного проекту є визна-
чення показників ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства 
після освоєння інвестицій (рентабельність активів, рентабельність власного капіталу, 
оборотність капіталу, оборотність товарно-матеріальних запасів, ліквідність та ін.) і 
порівняння їх:

  з середньогалузевими показниками;
  показниками конкурентів;
  показниками, прийнятними для окремих учасників інвестиційного проекту.

Важливим, моментом доінвестиційного дослідження є оцінка чутливості інвести-
ційного проекту до зміни вихідних параметрів (факторів внутрішнього і зовнішнього 
середовища). Найчастіше розглядається вплив таких факторів, як строк інвестиційної 
фази, ціна одиниці продукції, обсяг продажу, вартість позикових ресурсів, вартість 
сировини, рівень податків та ін.

Взагалі, необхідно зазначити, що хоча методи оцінок інвестиційних проектів, умо-
ви їх застосування та вимоги щодо їх вихідної інформації визначені та відпрацьовані 
міжнародною практикою країн з розвинутою ринковою економікою, не варто розра-
ховувати на їх універсальність та досконалість. Причини такої оцінки полягають у 
складності моделювання динамічних фінансово-економічних процесів сучасної укра-
їнської економіки, яка характеризується важко прогнозованими темпами інфляції, 
змінами цінової структури, нестійкістю податкового законодавства тощо. До того ж 
існує істотна розбіжність між фінансовою звітністю й оподаткуванням підприємств 
країн Західної Європи і США та відповідним законодавством України. 

8.4. Управління фінансовими інвестиціями
Оскільки реальне інвестування є капіталомісткою діяльністю, що потребує, як 

правило, формування значних обсягів інвестиційних фінансових ресурсів, то період 
накопичення таких ресурсів із власних джерел можна використати для здійснення 
фінансових вкладень. Фінансові вкладення – це витрати підприємства на придбання 
цінних паперів, пайову участь у роботі підприємства, вексельні позики іншим підпри-
ємствам та інші зобов’язання.
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Таким чином, фінансові інвестиції підприємства реального сектора економіки роз-
глядаються як активна форма ефективного використання тимчасово вільного капіталу 
або як інструмент реалізації стратегічних цілей, що пов’язані з диверсифікацією опе-
раційної діяльності підприємства.

У процесі управління фінансовими інвестиціями вирішуються такі завдання:
  забезпечення надійності вкладень;
  підвищення дохідності інвестицій;
  збільшення ринкової вартості вкладень;
  забезпечення ліквідності фінансових інвестиції.

Здійснення фінансових інвестицій характеризується рядом особливостей, основ-
ними з яких є:

1. Фінансові інвестиції є незалежним видом господарської діяльності для 
підприємств реального сектора економіки.

2. Фінансові інвестиції є основним засобом здійснення підприємством зовнішнього 
інвестування. За допомогою фінансових інвестицій підприємство має можливість 
здійснювати зовнішнє інвестування як всередині своєї країни, так і за її межами.

3. В ієрархії інвестиційних потреб підприємств реального сектора економіки фінан-
сові інвестиції формують інвестиційні потреби другого рівня. Вони здійснюються та-
кими підприємствами після того, коли задоволені їх потреби в реальному інвестуванні 
капіталу. У зв’язку з цією особливістю потреби і можливість задоволення фінансових 
інвестицій з’являються у підприємства лише на стадії «ранньої зрілості».

4. Стратегічні фінансові інвестиції підприємства можуть бути засобом реалізації 
стратегії економічного розвитку при мінімальних витратах грошових ресурсів і часу.

 5. Портфельні фінансові інвестиції підприємства неінституціонального інвестора 
є можливістю отримання додаткового інвестиційного доходу від використання тим-
часово вільних грошових коштів.

6. Фінансові інвестиції надають підприємству найбільш широкий діапазон вибору 
інструментів інвестування за шкалою «дохідність-ризик» та «дохідність-ліквідність». 
Порівняно з реальним інвестуванням ця шкала значно ширша. 

7. Процес обґрунтування управлінських рішень, пов’язаний зі здійсненням фінан-
сових інвестицій є більш простим і менш трудомістким. 

8. Високі коливання кон’юнктури фінансового ринку, порівняно з товарним, обу-
мовлюють необхідність здійснення більш активного моніторингу в процесі фінансо-
вого інвестування.

Фінансове інвестування здійснюється підприємством у таких основних формах 
(рис. 8.7.):
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Рис. 8.7. Основні форми фінансових інвестицій підприємства 
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Тобто підприємства можуть здійснювати фінансові інвестиції у формі вкладень 
у статутні фонди асоційованих підприємств, дохідні інструменти грошового ринку 
(депозитні вклади в банках) та високоліквідні цінні папери. Як правило, в складі ін-
вестиційного портфеля підприємств переважають інвестиції у цінні папери (акції, 
облігації, ощадні сертифікати, інвестиційні сертифікати тощо). Залежно від строку 
вкладень (до року або більше) вони можуть відображатися в складі довгострокових 
та поточних фінансових інвестицій.

Сукупні вкладення інвестора в цінні папери розглядають як його портфель. 
Структура останнього відображає інтереси інвесторів, а також консолідацію ризи-
ків за видами цінних паперів. Це дає змогу розглядати портфель як цілісний об’єкт 
управління. Управління портфелем цінних паперів здійснюють відповідно до страте-
гії інвестора, яка визначається:

  типом і цілями портфеля;
  станом ринку, його активністю, динамікою відсоткової ставки та курсовою 
вартістю цінних паперів;

  чинним законодавством (передбаченими пільгами та обмеженнями);
  загальноекономічним станом країни (фазою економічних циклів, рівнем 
інфляції); 

  необхідністю підтримування рівня ліквідності та мінімізації ризиків;
  типом стратегії (коротко- , середньо- та довгострокова).

Тип портфеля – це узагальнена характеристика з урахуванням виду паперів, які вхо-
дять до нього. Виділяють такі типи портфелів цінних паперів (табл. 8.4.).

Таблиця 8.4.
Типи портфелів цінних паперів

Тип портфеля 
цінних паперів Коротка характеристика портфеля цінних паперів

Портфель
зростання

Він орієнтований на акції, курсова вартість яких швидко зростає. Мета фор-
мування портфеля – приріст капіталу інвесторів. Тому власникам портфеля 
дивіденди виплачуються в невеликому розмірі чи зовсім не виплачуються

Портфель доходу Метою його формування є отримання високих поточних доходів. При 
формуванні такого портфеля відношення стабільно виплачуваного про-
цента та курсової вартості цінних паперів, які входять у цей портфель, 
вище ринкового. Відповідно їх курсова вартість зростає повільніше

Портфель ризи-
кового капіталу

Це портфель, що складається переважно з цінних паперів молодих 
компаній агресивного типу, які обрали стратегію швидкого розширення

Збалансований 
портфель

Він формується частково з цінних паперів із швидкозростаючим кур-
сом, частково – з високодохідних. У цьому портфелі можуть міститися і 
високоризикові цінні папери. Метою його є приріст капіталу й отриман-
ня високого доходу, відповідно до чого і загальні ризики будуть збалан-
сованими. Такий тип портфеля частіше вибирають інвестиційні фонди, 
оскільки він відповідає меті їхньої діяльності

Незбалансований
портфель

Включені в портфель інструменти суперечать меті його формування

Спеціалізований 
портфель

У ньому цінні папери об’єднані за окремими критеріями (за видом 
ризиків, видом цінних паперів, галузевою чи регіональною належністю)
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Управління портфелем цінних паперів здійснюють через реалізацію таких за-
вдань:

1. Вибір типу портфеля (портфеля, орієнтованого на першочергове отримання до-
ходу за рахунок процентів і дивідендів; чи портфеля, орієнтованого на переважний 
приріст курсової вартості цінних паперів, що в нього входять).

2. Визначення найбільш прийнятного для підприємства ризику, питомої ваги 
цінних паперів з різними рівнями доходу і ризику. Ця задача розв’язується з врахуван-
ням загального правила, що діє на фондовому ринку: чим вищий потенційний ризик 
має цінний папір, тим вищий дохід він має приносити власнику, і навпаки.

3. Оцінювання ліквідності портфеля (визначення спроможності швидкого перетво-
рення всього портфеля або його частини в грошові кошти з мінімальними витратами 
на реалізацію цінних паперів); спроможності акціонерного товариства своєчасно по-
гашати свої зобов’язання перед кредиторами, які брали участь у формуванні портфе-
ля цінних паперів (наприклад, перед власниками облігацій).

4. Визначення початкового складу портфеля і його можливих змін з урахуванням 
кон’юнктури, що склалася на ринку цінних паперів (попиту і пропозицій фондових 
цінностей).

5. Вибір стратегії подальшого управління фондовим портфелем на основі таких 
підходів: 

а) визначення фіксованої питомої ваги кожного виду цінних паперів у фондовому 
портфелі протягом місяця. 

б) притримання інвестором гнучкої шкали питомої ваги цінних паперів у портфелі. 
Початково портфель формується на основі вибраних підприємством співвідношень 
між видами цінних паперів. Надалі ці співвідношення коригуються на основі аналізу 
ділової ситуації на фондовому ринку й очікуваних змін щодо попиту на цінні папери;

в) активного використання інвестором опціонних і ф’ючерсних контрактів для 
зміни складу портфеля відповідно до цін на фондовому ринку.

Iснує два способи управління портфелем цінних паперів: 
1) самостійний спосіб – це виконання всіх управлінських функцій, пов’язаних із 

фондовим портфелем, його утримувачем самостійно;
2)  трастовий (довірчий) спосіб – передання всіх або більшої частини функцій з 

управління портфелем другій юридичній особі – трасту (довірчих операцій з цінними 
паперами). Такою довірчою особою є комерційні банки (їх трастові відділи); трастові 
компанії, що створюються банками; інвестиційні банки і фонди.

За першого варіанту (способу), коли утримувач фондового портфеля управляє ним 
самостійно, він зобов’язаний створити спеціальний структурний підрозділ (фондо-
вий відділ), за яким закріпляються управління портфелем.

Відповідно до структури сформованого фондового портфеля інвестор може бути 
агресивним, консервативним чи поміркованим. Агресивний інвестор намагається 
отримати максимальний дохід від своїх вкладень, тому купує акції промислових акці-
онерних компаній (корпорацій). Консервативний інвестор прагне придбати головним 
чином облігації і короткострокові цінні папери, які мають невеликий ступінь ризику. 
За структурою фондовий портфель кожного з інвесторів буде суттєво різнитися.

Кожний власник намагається сформувати оптимальний портфель цінних паперів. 
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Оптимальний портфель цінних паперів – це такий портфель, який би відповідав 
вимогам підприємства як за дохідністю, так і за ризикованістю, що досягається збіль-
шенням кількості цінних паперів у портфелі. 

Основний принцип оптимізації портфеля цінних паперів – це диверсифіка-
ція вкладень, тобто придбання різних за інвестиційними якостями типів (видів) цін-
них паперів з метою зниження ризику втрат і підвищення сукупної прибутковості. 
Диверсифікація заснована на розбіжностях у коливаннях доходів – цін на об’єкти 
інвестування. Ризик суттєво знижується, коли активи акціонерного товариства 
розподіляються між багатьма видами цінних паперів.

У практиці міжнародного фінансового менеджменту при здійсненні диверсифіка-
ції портфеля цінних паперів за строками їх обігу найбільшого поширення набули два 
альтернативні методи:

1. Ступінчатий метод (метод «драбини») полягає у рівномірному розподілі інвес-
тицій між цінними паперами різного терміну. Вивільнені кошти від короткострокових 
фінансових інструментів вкладаються у більш довгострокові цінні папери. В резуль-
таті забезпечується простота регулювання і контролю, зменшується сума інвестицій-
них ресурсів в обороті. До недоліків ступінчатого методу слід віднести неможливість 
швидкого внесення змін у структуру інвестиційного портфеля. Відповідно виникає 
ризик упущеної вигоди від гри на курсових різницях цінних паперів.

2.Полярний метод (метод «штанги») полягає у концентрації інвестицій у цінні па-
пери полярного терміну. Основна частина коштів вкладається у цінні папери з дуже 
коротким строком (з метою забезпечення ліквідності) і цінні паперів з дуже довгим 
строком (для забезпечення доходу), і лише незначна частина інвестиційного портфеля 
формується за рахунок середньотермінових фінансових інструментів.

З метою зменшення прямих втрат і збільшення поточних доходів від цінних папе-
рів у періоди циклічних змін ставки процента на фінансових ринках потрібно вчасно 
регулювати розмір і склад інвестиційного портфеля підприємства. Можливі стратегії 
оперативного управління фінансовими інвестиціями залежно від кон’юнктурної ста-
дії на фінансовому ринку наведено у табл. 8.5.

Таблиця 8.5.
Стратегія управління портфелем цінних паперів у періоди циклічних 

змін ставки процента на фінансовому ринку
Кон’юнктурна стадія
фінансового ринку Стратегія дій

Ставка процента висока
і в подальшому
очікується її ще більше
зростання

- Збільшення розміру портфеля цінних паперів;
- Збільшення частки короткострокових цінних паперів із метою 
швидкого переходу до більш високого рівня процентів;
- Продаж із втратами короткострокових цінних паперів з меншим 
процентом і купівля фінансових інструментів з більш високим 
процентом

Ставка процента висока, 
але в майбутньому може
знизитися

- Стабілізація розміру портфеля цінних паперів;
- Збільшення частки довгострокових цінних паперів з метою фік-
сації більш високого рівня доходу;
-Продаж із втратами короткострокових цінних паперів з більш 
низьким процентом і купівля довгострокових фінансових інстру-
ментів з більш високим процентом
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Продовження таблиці 8.5.
Ставка процента низька
і в майбутньому може
ще знизитися

- Зменшення розміру портфеля;
- Збільшення частки довгострокових цінних паперів з метою фік-
сації більш високого рівня доходу

Ставка процента низька, 
але в майбутньому може 
зрости

- Зменшення розміру портфеля; 
- Збільшення частки короткострокових цінних паперів з метою 
швидкого переходу до більш високого рівня процентів

Управління портфелем цінних паперів пов’язане з оцінкою ефективності цінних 
паперів, які купує інвестор. Прогнозування економічної ефективності окремих фі-
нансових інструментів здійснюють за допомогою як абсолютних, так і відносних 
показників. У першому випадку визначається поточна ринкова ціна фінансового 
інструмента, у другому – розраховують відносну його доходність.

Основні показники, що характеризують ефективність використання фінансових 
інвестицій, узагальнено у Додатку Д.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
1. Визначити сутність економічної категорії «інвестиції» та охарактеризувати їх 

види.
2. Сформулювати основні сутнісні характеристики інвестицій підприємства як 

об’єкта управління.
3. Перерахувати функції інвестиційного менеджменту та визначити основні 

принципи управління інвестиційною діяльністю підприємства.
4. Охарактеризувати основні концепції фінансового менеджменту, які є основою 

для розробки інвестиційної політики підприємства.
5. Визначити форми реальних інвестицій і особливості управління ними.
6. Проаналізувати систему основних показників оцінки ефективності реальних 

інвестицій.
7. У чому принципова різниця між критеріями IRR і MIRR?
8. Які переваги MIRR перед IRR ?
9. Сутність та форми фінансових інвестицій підприємства
10. Охарактеризуйте типи портфелів фінансових інвестицій.

ТЕСТИ

1. Згідно з чинним законодавством поняття інвестицій визначається як:
а) сукупність грошових коштів підприємства, яка використовується ним для 
одержання прибутку;

б) грошовий вираз матеріальних та нематеріальних активів підприємства;
в) сукупність усіх видів майнових, матеріальних та інтелектуальних ціннос-
тей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності 
з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту;

г) немає правильної відповіді;
д) правильні відповіді а та б.

2. Якщо капітал використовується для інвестування у спеціальні цільові 
банківські вклади, придбання акцій, облігацій та інших цінних паперів, то 
такі інвестиції називаються:
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а) прямими;
б) реальними; 
в) виробничими;
г) непрямими; 
д) фінансовими.

3. Чисті виробничі інвестиції підприємства – це:
а) інвестиції на розширене відтворення виробничих фондів;
б) сума валових інвестицій та амортизаційних відрахувань підприємства;
в) різниця між валовими капіталовкладеннями та сумою чистого прибутку 
підприємства;

г) вкладення капіталу в певні об’єкти самим інвестором без посередників.
д) немає правильної відповіді.

4. Врахування чинника часу при визначенні ефективності інвестицій необ-
хідне для:
а) встановлення терміну довгострокового кредитування підприємства;
б) передбачення майбутніх змін у ставках процента;
в) визначення терміну окупності капіталовкладень;
г) приведення різночасових капітальних вкладень до одного розрахункового 
періоду.

д) немає правильної відповіді.

5. Величину грошового потоку при обчисленні ефективності інвестицій 
можна визначити як:
а) величину чистого прибутку підприємства;
б) різницю між сумою балансового прибутку підприємства та операційними 
витратами;

в) суму капіталовкладень підприємства на розширене відтворення основних 
фондів;

г) різницю чистого доходу підприємства та амортизаційних відрахувань;
д) щорічні суми погашення кредитів та процентів за ними.

6. Внутрішня норма рентабельності інвестицій – це дисконтна ставка, за 
якої:
а) термін окупності інвестицій не перевищує 5 років;
б) NPV = 0;
в) індекс рентабельності інвестицій > 1;
г) індекс дохідності інвестицій = 1;
д) термін окупності інвестицій не перевищує 3 років.

7. Показник NPV визначається як:
а) різниця між грошовими потоками від проекту та початковими інвестиці-
ями;

б) різниця між дисконтованими грошовими потоками від проекту та почат-
ковими інвестиціями;

в) різниця між дисконтованими грошовими потоками від проекту та дискон-
тованими інвестиціями;
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г) сума між дисконтованими грошовими потоками від проекту та початко-
вими інвестиціями;

д) немає правильної відповіді.

8. Початкові інвестиції – це
а) номінальна вартість проекту капітальних вкладень з урахуванням резуль-
татів від продажу діючого устаткування та податків;

б) реальна вартість проекту капітальних вкладень з урахуванням результа-
тів від продажу діючого устаткування та податків;

в) реальна вартість капітальних вкладень без урахування результатів від 
продажу діючого устаткування та податків;

г) первинна вартість проекту капітальних вкладень без урахування результа-
тів від продажу діючого устаткування та без податків;

д) немає правильної відповіді.

9. Технологічна структура виробничих інвестицій характеризує співвідно-
шення між:
а) затратами на підготовчі та будівельно-монтажні роботи, вартість ма-
шин, механізмів, обладнання;

б) витратами на нове будівництво, реконструкцію, розширення та технічне 
переоснащення підприємства;

в) довго -, середньо -, короткостроковими капіталовкладеннями;
г) реальними та фінансовими інвестиціями.
д) немає правильної відповіді.

10. Довгострокові вкладення капіталу у відтворення основних засобів та 
приріст товарно-матеріальних цінностей називають:
а) акціями; 
б) інвестиціями;
в) капітальними вкладеннями;
г) джерелами фінансування;
д) фінансовими інвестиціями.

ГЛОСАРІЙ
Інвестиції – всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються 

в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється 
прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект.

Інвестиційна діяльність підприємства – цілеспрямовано здійснюваний процес 
формування необхідних інвестиційних ресурсів, збалансований відповідно до обра-
них параметрів інвестиційної програми (інвестиційного портфеля) на основі вибору 
ефективних об’єктів (інструментів) інвестування та забезпечення їх реалізації.

Інвестиційна стратегія – це система довгострокових цілей інвестиційної діяль-
ності підприємства, обумовлена загальними задачами його розвитку й інвестиційною 
ідеологією.

Початкові інвестиції – реальна вартість проекту з урахуванням результатів від 
продажу діючого устаткування та з урахуванням податків.



Управління інвестиціями 203

Грошовий потік – фінансовий показник, що характеризує ступінь ліквідності 
підприємства. Складається із чистого доходу та безготівкових витрат (амортизації).

Ставка дисконту (ставка капіталізації, % ставка) характеризує норму при-
бутку, відносний показник мінімального щорічного доходу інвестора, на який він 
сподівається.

Чиста теперішня вартість (Net Present Value, NPV) проекту – сума всіх майбутніх 
грошових потоків, дисконтованих за певною ставкою дохідності, за винятком дискон-
тованої вартості вкладених інвестицій. 

Внутрішня норма рентабельності інвестицій (IRR) – це дисконтна ставка, за 
якої суми початкових інвестицій та теперішньої вартості грошових потоків є одна-
ковими, тобто NPV=0.

Індекс прибутковості (Profi tability Index, PI) є часткою від ділення очікуваних 
майбутніх грошових потоків на початкові витрати

Оптимальний портфель цінних паперів – це такий портфель, який би відповідав 
вимогам підприємства як за доходністю, так і за ризикованістю, що досягається збіль-
шенням кількості цінних паперів у портфелі. 
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ТЕМА 9

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ
РИЗИКАМИ

9.1. Сутність та класифікація фінансових ризиків.
9.2. Концептуальні засади та способи управління фінансовими ризиками діяльнос-

ті підприємств у ринковому середовищі.
9.3. Методи оцінки фінансового ризику в управлінському процесі.

9.1. Сутність та класифікація фінансових ризиків
Історія розвитку теорії фінансового ризику в загальній системі ризикології нарахо-

вує декілька століть. На зламі ХХ-ХХІ ст. в результаті усвідомлення того, що суспіль-
ство не може запобігти впливам компонента невизначеності на стан функціонування 
економічних суб’єктів, дослідження проблем виникнення ризиків набули глобального 
характеру.

Сучасне промислове підприємство – самостійна складна організація, що здійснює 
діяльність в сфері матеріального виробництва, задовольняє потреби національного 
ринку та орієнтується на вимоги світового в результаті процесу глобалізації. Його 
функціонування ускладнене різними ситуаціями в операційній, фінансовій та інвес-
тиційній діяльності, значна частина яких має низький рівень ймовірності щодо перед-
бачуваності. Це формує невизначеність зовнішніх умов господарювання, які часто 
суттєво впливають на внутрішнє середовище підприємства, викликаючи симптоми 
нестабільності та загрози зниження ефективності діяльності. Невизначеність та кон-
фліктність умов зовнішнього економічного середовища, його періодичні збурення 
та дифузне проникнення цих симптомів у господарську діяльність підприємств все 
більше загострюють увагу фінансових менеджерів на такому економічному явищі як 
ризик. Слід зауважити, що ризик в діяльності підприємства присутній завжди і по-
вністю позбавитися його неможливо. Об’єктивність ризику полягає у його існуванні 
незалежно від суб’єкта, на який він спрямований. В сучасній глобальній економіці 
«ризик» історично набув статусу фінансово-економічної категорії і являє собою по-
дію, яка може відбутися або не відбутися, і в результаті появи якої можливі три фінан-
сові результати: негативний (збиток, втрати); нульовий (затрати дорівнюють доходу); 
позитивний (прибуток, дохід, фінансова стійкість).

Систематизація підходів до трактування категорії «ризик» дає можливість виді-
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лити два  напрями – «результативний» та «процесний». Серед трактувань категорії 
«ризик» за першим напрямом практично важливими є:

  ризик – це небезпека здійснення непередбачуваних і небажаних для суб’єкта 
наслідків його діяльності;

  ризик – усвідомлення можливості небезпеки виникнення непередбачуваних 
втрат очікуваного прибутку, майна, грошей у зв’язку з випадковими змінами 
умов економічної діяльності, несприятливими обставинами, який вимірюється 
частотою, ймовірністю виникнення того чи іншого рівня витрат.

Трактування категорії «ризик» при використанні «процесного» напряму характе-
ризується наступним змістом:

  ризик – це ситуативна характеристика діяльності будь-якого суб’єкта ринкових 
відносин, що відображає невизначеність її результату і можливі несприятливі 
(або, навпаки, сприятливі) наслідки у разі неуспіху (або успіху);

  ризик – це економічна категорія, яка відображає характерні особ ливості сприй-
няття зацікавленими суб’єктами економічних відно син об’єктивно існую-
чої невизначеності і конфліктності, властивих процесам встановлення цілей, 
управління, ухвалення рішень, оцінювання, які ускладнені можливими погро-
зами і невикориста ними можливостями;

  ризик – це характеристика рішення, що приймається суб’єктом за ситуації, 
коли можливі альтернативи, що реалізовуються в багатьох (більше одного) ре-
зультатах, існує невизначеність відносно конкретного результату, і, принаймні, 
один з результатів небезпечний.

Із всіх ризиків діяльності підприємства, які загрожують його стабільності і ефек-
тивності, ключову роль відіграють фінансові ризики, які є невід’ємною складовою 
будь-якої фінансової діяльності.

Якщо узагальнити погляди фахівців відносно визначення та сутності фінансового 
ризику можна виділити такі основні напрями розуміння фінансового ризику як фінан-
сово-економічної  категорії.

Ризик як ймовірність втрати підприємством частини своїх фінансових ресурсів, 
недоотримання доходів, виникнення додаткових втрат або навпаки отримання кінце-
вої фінансової вигоди в результаті здійснення операційної та фінансової діяльності. 

Ризик як управлінський процес – це діяльність спрямована на подолання неви-
значеності при прийнятті фінансових рішень. При цьому невизначеність та конфлік-
тність ситуації поєднуються свідомим вибором можливих альтернатив дій. 

Крім того, ризик – це дистанція розбіжності між показниками фінансового плану 
підприємства та ймовірним рівнем їх виконання.

Слід зауважити, що враховуючи сучасні глобалізаційні процеси в економіці та фі-
нансах, категорія фінансовий ризик визначається як ймовірність невизначеності, яка 
виникає при здійсненні підприємством операційної, фінансової та інвестиційної ді-
яльності в конкурентному ринковому середовищі при роботі з фінансовими ресурса-
ми та інструментами та яка може вплинути на формування негативних або позитив-
них фінансових показників діяльності підприємства.

Категорія фінансовий ризик в різних інтерпретаціях пов’язується з невизначеніс-
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тю. Отже, фінансовий ризик багатоаспектна категорія, в формуванні якої переважа-
ючою є аргументація невизначеності. Тому, в математичній формалізації фінансовий 
ризик можна представити як функцію (y) від множини невизначеностей (хі), а саме: 

у = f (хі),
де у – рівень ризику,
хі – рівні множини невизначеностей.
f (хі) – функція від факторів-аргументів, які є множиною невизначеності.

Узагальнені фактори невизначеності це: 
  зміни та збурення фінансово-господарських умов, незалежних від поведінки 
підприємства, пов’язані із зовнішнім мінливим ринковим середовищем як ло-
кальним (національний ринок), так і глобальним (міжнародний ринок);

  множинністю фінансово-економічних вимірів діяльності підприємства через 
систему кількісних та якісних фінансово-економічних показників, які плану-
ються, аналізуються та використовуються для прийняття рішень суб’єктами – 
управлінським персоналом підприємства. 

Отже, ризик – це об’єктивно-суб’єктивна економічна категорія.
Лише глобальний облік і аналіз впливу багатьох факторів дозволяє створити опти-

мальну і надійну систему оцінки і аналізу фінансового ризику.
Для фінансової теорії та практики досить важливою є комплексна видова класифі-

кація фінансових ризиків, представлена в таблиці 1.
Таблиця 9.1.

Фінансово-економічний зміст ризиків за їх видами 
№ з/п Види фінансових ризиків Характеристика ризику

1

Ризик зниження фінан-
сової стійкості підприєм-
ства (або ризик порушен-
ня фінансової рівноваги 
підприємства)

Ризик пов’язується з недосконалістю структури капіталу, 
від якої залежить загальна величина затрат на форму-
вання фінансових ресурсів підприємства. Під такими 
затратами розуміють регулярні виплати підприємства 
власникам капіталу та кредиторам. Вони можуть приз-
вести до незбалансованості позитивного і негативного 
грошових потоків підприємства за обсягами.

2

Ризик неплатоспромож-
ності (або ризик
незбалансованої
ліквідності)
підприємства

Ризик генерується зниженням рівня ліквідності оборот-
них активів, що породжується нераціональним роз-
міщенням активів підприємства. Він характеризується 
розбалансованістю позитивного і негативного грошових 
потоків підприємства в часі. За своїми фінансовими 
наслідками цей вид ризику найбільш небезпечний в си-
туації, коли коефіцієнт втрати платоспроможності падає 
нижче критичного.

3

Інвестиційний ризик Характеризує можливість виникнення фінансових втрат 
в процесі здійснення інвестиційної діяльності підпри-
ємства. Відповідно до ви дів цієї діяльності виділяються 
і види інвестиційного ризику: ризик реального інвесту-
вання і ризик фінансового інвестування (портфельний 
ризик).
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Продовження таблиці 9.1.

4

Інфляційний та дефляцій-
ний ризики

Інфляційний ризик характеризується можливістю зне-
цінення реальної вартості капіталу (у формі фінансових 
активів підприємства), а також очікуваних прибутків від 
здійснення фінансових операцій в умовах інфляції.
Дефляційний ризик може бути виражений в падінні 
рівня цін на товари і як наслідок цього зниження доходів 
підприємства. Крім того, дефляційний ризик характери-
зує наявність ймовірності підвищення облікових банків-
ських ставок і відповідно процентних ставок за користу-
вання підприємством кредитними ресурсами.

5

Процентний ризик Полягає в непередбаченій зміні процентної ставки на 
фінансовому ринку (як депозитної, так і кредитної). 
Причинами виникнення цього виду фінансового ризику 
є: зміна кон’юнктури фінансового ринку під впливом 
державного регулювання; зростання або зниження про-
позиції вільних грошових ресурсів та інші чинники.

6

Валютний ризик Ризик, властивий підприємствам, які ведуть зовнішньо-
економічну діяльність (імпортують сировину, матеріа-
ли, напівфабрикати та експортують готову продукцію). 
Проявляється в недоотриманні передбачених прибутків 
в результаті безпосередньої дії зміни обмінного курсу 
іноземної валюти, що використовується в зовнішньоеко-
номічних операціях підприємства, на очікувані грошові 
потоки від цих операцій.

7 Депозитний ризик Відображає можливість неповернення депозитних вкла-
дів (непогашення депозитних сертифікатів).

8

Кредитний ризик Існує у фінансовій діяльності підприємства при надан-
ні товарного (комерційного) або споживчого кредиту 
покупцям. Формою його прояву є ризик неплатежу або 
несвоєчасного розрахунку за відпущену підприємством в 
кредит готову продукцію. 

9

Податковий ризик Ризик має ряд проявів: вірогідність впровадження нових 
видів подат ків і зборів на здійснення окремих аспектів 
господарської діяльності; можливість збільшення рівня 
ставок діючих податків і зборів; зміна термінів і умов 
здійснення окремих податкових платежів; вірогідність 
відміни діючих податкових пільг у сфері господарської 
діяльності.

10
Структурний ризик Генерується неефективним фінансуванням поточних 

витрат підприємства, що обумовлює високу питому вагу 
постійних витрат в загальній їх сумі.

11
Інноваційний фінансовий 
ризик

Пов’язаний з впровадженням нових фінансових техно-
логій, використанням нових фінансових інструментів, 
венчурного фінансування.

До інших видів ризиків, які по мірі вірогідності виникнення або рівня фінансових 
втрат не такі значущі для підприємств, як розглянуті вище, відносяться ризик несво-



208 Фінансовий менеджмент

єчасного здійснення розрахунково-касових операцій, пов’язаний з невдалим вибором 
обслуговуючого комерційного банку та  емісійний ри зик. Вони вважаються фінансо-
вими індивідуальними ризиками.

Крім того, в корпоративному управлінні акцентується увага на таких важливих 
індивідуальних фінансових ризиках, що властиві окремим фінансовим операціям під-
приємства або його окремим фінансовим інструментам.

Так, до індивідуального ризику можна віднести: ризик фінансовий портфельний, 
ризик цінного папера, ризик зміни ціни боргового зобов’язання внаслідок зміни по-
точного рівня процентних ставок, ризик ціновий – ймовірність виникнення неперед-
бачуваних фінансових втрат від зміни рівня цін на окремі товари чи фінансові інстру-
менти, де ефективним засобом захисту є хеджування.

Розглянуті види ризиків можна групувати за певними ознаками, а саме: за джерела-
ми виникнення; за об’єктом, що аналізується; за можливістю усунення; за сукупністю 
досліджуваних інструментів; за комплексністю; за характером фінан сових наслідків; 
за характером прояву в часі; за рівнем можливих фінансових втрат; за можливістю 
передба чення; за можливістю страхування.

За джерелами виникнення виділяють наступні групи фінансових ризиків:
  зовнішній, систематичний або ринковий ризик (всі терміни визначають цей ри-
зик як незалежний від діяльності підприємства). Цей вид ризику характерний 
для всіх учасників фінансової діяльності та всіх видів фінансових операцій. 
Він виникає при зміні окремих стадій економічного циклу, зміні кон’юнктури 
фінансового ринку та у ряді інших аналогічних випадків, на які підприємство в 
процесі своєї діяльності вплинути не мо же. До цієї гру пи ризиків мо жуть бути 
відне сені: інфляцій ний ризик, про центний ризик, валютний ри зик, податковий 
ризик і частко во інвестицій ний ризик (при зміні макроеко номічних умов інвес-
тування);

  внутріш ній, несистема тичний або спе цифічний ризик (всі терміни визначають 
цей фі нансовий ризик як залежний від діяльності конк ретного підпри ємства). 
Він мо же бути пов’яза ний з некваліфікованим фінан совим менедж ментом, 
неефек тивною структу рою активів і ка піталу, надмір ною прихильні стю до ри-
зикових фінансових операцій з висо кою нормою прибутку, недо оцінкою госпо-
дарських парт нерів та іншими аналогічними чинниками, негативним наслід-
ком яких значною мірою можна запобігти за рахунок ефективного управління 
фінансовими ризиками.

За об’єктом, що аналізується, виділяють наступні групи фінансових ризиків:
ризик окремої фінансової операції. Він характеризує весь спектр видів фінансових 

ри зиків, властивих певній фінансовій операції;
ризик різ них видів фі нансової діяль ності (наприк лад, ризик реальної інвестицій-

ної діяльності та діяльності підприємства на кредитному і фондовому ринках).
За можливістю усунення ризики поділяються на систематичні та несистематичні.
Систематичний (або ринковий) ризик, характерний для всіх учасників фінансової 

діяльності і всіх видів фінансових операцій. Він виникає при зміні окремих стадій 
економічного розвитку країни, зміні кон’юнктури фінансового ринку. В інших анало-
гічних випадках, на які підприємство в процесі своєї фінансової діяльності не може 
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вплинути. До цієї групи ризиків можуть бути віднесені інфляційний ризик, процент-
ний ризик, валютний ризик, податковий ризик і частково інвестиційний ризик (при 
зміні макроекономічних умов інвестування).

Несистематичний (або специфічний ризик) притаманний окремим напрямкам фі-
нансової діяльності і характеру фінансових операцій конкретного підприємства. Він 
може бути пов’язаний з некваліфікованим фінансовим менеджментом, неефективною 
структурою активів і капіталу, надмірною схильністю до ризикових («агресивних») 
фінансових операцій з високою нормою прибутку, недооцінкою бізнес-партнерів та 
іншими аналогічними факторами, негативним наслідкам від яких, в значній мірі, 
можна запобігти за рахунок ефективного управління фінансовими ризиками.

Поділ фінансових ризиків на систематичні та несистематичні є однією з важливих 
вихідних передумов теорії управління ризиками, що широко використовується у фі-
нансовій (особливо інвестиційній) діяльності підприємства.

За сукупністю досліджува них інструмен тів фінансові ри зики підрозділя ються на 
на ступні групи:

індивідуаль ний фінансовий ризик. Він ха рактеризує су купний ризик, властивий 
окре мим фінансовим інструментам;

портфель ний фінансовий ризик. Він харак теризує сукупний ризик, властивий 
комплексу одно функціональних фінансових інструментів, об’єднаних в портфель 
(наприклад, кредитний портфель підприємства, інвестиційний портфель підприєм-
ства і т.п.).

За рівнем можливих фінансових втрат ризики підрозділяються на наступні групи:
допустимий фінансовий ризик. Він характеризує ризик, фінансові втрати по якому 

не перевищують розрахункової суми прибутку по здійснюваній фінансовій операції;
Показник допустимого ризику: 

Wдп = W (Xдп) = P (X ≥ X дп),                                   (9.1)
де W дп – ймовірність того, що втрати виявляться більшими ніж їх гранично-до-

пустимий ризик X дп;
критичний фінансовий ризик. Він характеризує ризик, фінансові втрати по яко-
му не перевищують розрахункової суми валового доходу по здійснюваній фі-
нансовій операції;

Показник критичного ризику:
W кр = W (Xкр) = P (X ≥ X кр),                                  (9.2)

де W кр – ймовірність того, що втрати виявляться більшими ніж їх гранично-до-
пустимий рівень X кр.

катастрофічний фінансовий ризик. Він характеризує ризик, фінансові втрати по 
якому визначаються частковою або повною втратою власного капіталу (цей вид ризи-
ку може супроводжуватися втратою і позикового капіталу).

Показник катастрофічного ризику:
W кт = W (Xкт) = P (X ≥ X кт),                                   (9.3)

де W кт – ймовірність того, що втрати виявляться більшими, ніж їх гранично-до-
пустимий катастрофічний рівень X кт.

За характером фінансових наслідків ризики групуються так:
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  ризик, що призводить тільки до економічних втрат. При цьому виді ризику фі-
нансові наслідки можуть бути тільки негативними (втрата доходу або капіта-
лу);

  ризик, що призводить тільки до упущеної вигоди. Він характеризує ситуацію, 
коли підприємство через об’єктивні і суб’єктивні причини, що склалися, не 
може здійснити заплановану фінансову операцію;

  ризик, що супроводжується економічними втратами або додатковими прибут-
ками. Цей вид фінансового ризи ку називають «спекулятивним», оскільки він 
пов’язується із здійсненням спеку лятивних фінансових операцій.

За характером прояву в часі виділяють дві групи фінансових ризиків:
  постійний фінансовий ризик. Він характерний для всього періоду здійснення 
фінансової операції і пов’язаний з дією постійних чинників (наприклад, про-
центний ризик, валютний ризик);

  тимчасовий фінансовий ризик він характеризує ризик, що носить перманент-
ний характер, виникає лише на окремих етапах здійснення фінансової операції 
(наприклад, ризик неплатоспроможності ефектив но функціонуючого підпри-
ємства).

За можливістю передбачення фінансові ризики підрозділяються на наступні дві 
групи:

  прогнозований фінансовий ризик він характеризує ті види ризиків, які пов’язані 
з циклічним розвитком економіки, зміною стадій кон’юнктури фінансового 
ринку, передбачуваним розвитком конкуренції. Пе редбачуваність фінансо-
вих ризиків носить відносний характер, оскільки прогнозування зі 100%-м 
результа том виключає дане явище з категорії ризиків (наприклад, інфляційний 
ризик, процентний ризик);

  непрогнозований фінансовий ризик він характеризує види фінансових ризи-
ків, що відрізняються пов ною непередбачуваністю прояву (наприклад, ризики 
форс-мажорної групи, податковий ризик).

За можливістю страхування фінансові ризики підрозділяються також на дві групи:
  фінансові ризики, що страхуються. До них відносяться ризики, які можуть 
бути передані в порядку зовнішнього страхування відповідним страховим ор-
ганізаціям;

  фінансові ризики, що не страхуються. До них відносяться ті їх види, з яких від-
сутня пропозиція відповідних страхових продуктів на страховому ринку.

9.2. Концептуальні засади та способи управління
фінансовими ризиками діяльності підприємств у

ринковому середовищі 
Управління фінансовими ризиками представляє собою систему принципів і ме-

тодів розробки та реалі зації ризикових рішень, які обґрунтовуються через процес 
ідентифікації, оцінювання та мінімізації чи повної нейтралізації ризиків, властивих 
певним видам діяльності, певним фінансовим операціям (угодам).

Процес управління фінансовими ризиками виробничих підприємств включає такі 
основні етапи.
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1. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища з метою формування переліку 
і класифікації ризиків, а також визначення критеріїв ризикових ситуацій.

2. Постановка мети. Мета має відповідати місії підприємства та його усвідомле-
ному бажанню ризикувати заради більш інтенсивної позитивної динаміки прибутку.

3. Оцінка ризиків – кількісна та якісна. Ризики аналізуються з урахуванням ймо-
вірності їх виникнення з метою визначення заходів, які слід вжити для їх уникнення.

4. Реагування на ризик. Метод реагування на ризик з метою приведення виявле-
ного ризику у відповідність з допустимим його рівнем. Вироблення альтернатив для 
зниження негативних наслідків ризикових ситуацій. 

5. Контроль (моніторинг і облік, звітність, відповідальність). Процедури управлін-
ня мають забезпечувати гарантію того, що реагування на ризик відбувається ефектив-
но і своєчасно.

6. Обмін інформацією та комунікації. Необхідна і достатня інформація фіксується, 
накопичується і передається по вертикалі та по горизонталі управління одночасно в 
формі і в терміни, які дозволяють персоналу підприємства виконувати власні функці-
ональні обов’язки.

Основні принципи процесу управління ризиками: 
  принцип максимізації: прагнення до найширшого аналізу можливих причин 
і факторів виникнення ризику (принцип наголошує на необхідності зведення 
рівня невизначеності до мінімуму);

  принцип мінімізації: управлінці намагаються звести до мінімуму, по-перше, 
спектр можливих ризиків, а по-друге, мінімізувати ступінь впливу ризику на 
свою діяльність;

  принцип адекватності реакції: необхідно адекватно і швидко реагувати на змі-
ни, які можуть призвести до виникнення ризику;

  принцип прийняття: можна прийняти тільки обґрунтований ризик.
У системі методів управління фінансовими ризиками підприємства основна роль 

належить внутрішнім і зовнішнім механізмам нейтралізації ризиків.
Внутрішні механізми нейтралізації фінансових ризиків представляють собою сис-

тему методів мінімізації їх негативних наслідків, що вибираються і здійснюються в 
рамках самого підприємства.

Основним об’єктом використання внутрішніх механізмів нейтралізації є як прави-
ло, всі види допусти мих фінансових ризиків, значна частина ризиків критичної групи, 
а також не страховані катастрофічні ризи ки, якщо вони приймаються підприємством 
в силу об’єктивної необхідності. У сучасних умовах внутрішні механізми нейтраліза-
ції охоплюють переважну частину фінансових ризиків підприємства .

Перевагою використання внутрішніх механізмів мінімізації фінансових ризиків є 
високий ступінь аль тернативності прийнятих управлінських рішень, не залежних, як 
правило, від інших суб’єктів господарю вання. Вони виходять з конкретних умов здій-
снення фінансової діяльності підприємства і його фінансових можливостей, дозво-
ляють в найбільшій мірі врахувати вплив внутрішніх чинників на рівень фінансових 
ризиків в процесі мінімізації їх негативних наслідків.

Система внутрішніх і зовнішніх механізмів мінімізації фінансових ризиків перед-
бачає використання окремих методів.

На сьогоднішній день система внутрішніх механізмів нейтралізації фінансових 
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ризиків передбачає використання таких основних методів: 
1. Уникнення ризику. Метод полягає в розробці таких заходів внутрішнього харак-

теру, які повністю виключають конкретний вид фінансового ризику. 
2. Лімітування концентрації ризику. Механізм лімітування концентрації фінансо-

вих ризиків використовується звичайно для тих видів, які виходять за межі дозволе-
ного рівня, тобто для фінансових операцій, які здійснюються в зоні критичного або 
катастрофічного ризику. Така лімітація реалізується встановленням на підприємстві 
відповідних внутрішніх фінансових нормативів у процесі розробки політики здій-
снення різних аспектів фінансової діяльності. Система фінансових нормативів, які 
забезпечують лімітування концентрації ризиків, може включати: граничний розмір 
(питома вага) позикових засобів, які використовуються в господарській діяльності; 
мінімальний розмір (питома вага) активів у високоліквідній формі; максимальний 
розмір товарного (комерційного) або споживчого кредиту, що надається одному по-
купцю; максимальний розмір депозитного внеску, що розміщується в одному банку; 
максимальний розмір вкладення засобів у цінні папери одного емітента; максималь-
ний період відвернення засобів у дебіторську заборгованість. 

3. Механізм диверсифікації ризику використовується, насамперед, для нейтраліза-
ції негативних фінансових наслідків несистематичних (специфічних) видів ризиків. 
Принцип дії механізму диверсифікації заснований на розподілі ризиків. 

4. Механізм трансферту (мінімізації) фінансових ризиків передбачає їх передачу 
партнерам під час окремих фінансових операцій. При цьому господарським партне-
рам передається та частина фінансових ризиків підприємства, для якої вони мають 
більше можливостей нейтралізації їхніх негативних наслідків та ефективні способи 
внутрішнього страхового захисту. 

5. Механізм самострахування фінансових ризиків заснований на резервуванні під-
приємством частини фінансових ресурсів, що дозволяє подолати негативні фінансові 
наслідки від тих фінансових операцій, де дані ризики не пов’язані з діями контраген-
тів. Основними формами цього напряму нейтралізації фінансових ризиків є: форму-
вання резервного (страхового) фонду підприємства, цільових резервних фондів, ре-
зервних сум фінансових ресурсів у системі бюджетів, що доводяться різним центрам 
відповідальності, системи страхових запасів матеріальних і фінансових ресурсів для 
окремих елементів оборотних активів підприємства, нерозподілений залишок при-
бутку, одержаного у звітному періоді. 

6. Серед інших методів внутрішньої нейтралізації фінансових ризиків, які ви-
користовуються підприємством, можуть бути: забезпечення вимоги контрагента з 
фінансової операції додаткового рівня премії за ризик, отримання від контрагентів 
певних гарантій, скорочення переліку форс-мажорних обставин у контрактах з контр-
агентами, забезпечення компенсації можливих фінансових втрат від ризиків за раху-
нок системи штрафних санкцій.

Узагальнення методів зниження фінансових ризиків дозволяє виділити найважли-
віші із них: ухилення від ризику; перейняття ризику на себе; передача ризику; розпо-
діл ризиків; диверсифікація; лімітування; страхування; самострахування; хеджування; 
використання внутрішніх фінансових нормативів; здобування додаткової інформації.

Ухилення від ризику – це найбільш простий і радикальний напрям нейтралізації 
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фінансових ризиків. Воно дозволяє повністю уникнути потенційних втрат, пов’язаних 
з фінансовими ризиками, однак, з іншого боку, не дозволяє отримати прибуток, 
пов’язаний з ризикованою діяльністю. Окрім цього, ухилення від фінансового ризику 
може бути просто неможливим, і ухилення від одного виду ризику може привести до 
виникнення інших. Тому, як правило, цей спосіб застосовний лише відносно дуже 
великих ризиків.

Не від усіх видів фінансових ризиків підприємству вдається ухилитися, велику 
частину з них доводиться брати на себе. Деякі фінансові ризики приймаються, тому 
що несуть в собі потенціал можливого прибутку, інші приймаються через їх немину-
чість.

Перейняття ризику на себе – це залишення усього (або частини) ризику за компа-
нією і покриття можли вих втрат власними коштами.

Наступним можливим методом нейтралізації фінансових ризиків, що виникають 
у фінансовій діяльності підприємства, є передача (трансферт) ризику партнерам за 
окремими фінансовими операціями при укла данні контрактів. 

Передача ризику в сучасній практиці управління фінансовими ризиками здійсню-
ється за наступними ос новними напрямами:

  передача ризиків шляхом укладення договору факторингу;
  передача ризику шляхом укладення договору поручительства;
  передача ризиків постачальникам сировини і матеріалів;
  передача ризиків шляхом укладання біржових угод.

В цілому ж передача ризику відбувається, якщо в укладеному сторонами конт-
ракті існує положення відносно передачі конкретних (або усіх) фінансових ризиків 
контрагентові. Сторона, що прийняла на себе ризик, зазвичай повторно передає його, 
уклавши договір страхування відповідальності.

Найбільш небезпечні по своїх наслідках фінансові ризики підлягають нейтраліза-
ції шляхом страхуван ня, що також виступає способом передачі ризику. Стороною, що 
приймає фінансові ризики, в даному випад ку виступає страхова компанія.

Розподіл ризиків – механізм цього напряму мінімізації фінансових ризиків засно-
ваний на частковому їх трансферті (передачі) партнерам за окремими фінансовими 
операціями.

Найпоширенішими напрямами розподілу ризиків є:
  розподіл ризику між учасниками інвестиційного проекту. В процесі такого 
розподілу підприємство може здійснити трансферт підрядникам фінансових 
ризиків, пов’язаних з невиконанням календарного плану будівельно-монтаж-
них робіт, низькою якістю цих робіт, розкраданням переданих їм будівельних 
матеріалів і де яких інших;

  розподіл ризику між підприємством і постачальниками сировини та матері-
алів. Предметом такого роз поділу є передусім фінансові ризики, пов’язані з 
втратою активів в процесі їх транс портування;

  розподіл ризику між учасниками факторингової (форфейтингової) операції. 
Предметом такого розпо ділу є передусім кредитний ризик підприємства, який в 

переважній його частці передається відповідному фінансовому інституту – комерцій-
ному банку або факторинговій компанії.



214 Фінансовий менеджмент

Диверсифікація – це процес розподілу капіталу між різними об’єктами вкладен-
ня, які безпосередньо не пов’язані між собою. Вона є способом зниження ступеню 
фінансового ризику, дозволяє уникнути частини ризику при розподілі капіталу між 
різноманітними видами діяльності. Наприклад, придбання інвестором акцій п’яти 
різних акціонерних товариств замість акцій одного товариства збільшує вірогідність 
отримання ним середнього доходу в п’ять разів і відповідно в п’ять разів знижує сту-
пінь ризику.

Механізм диверсифікації, заснований на розподілі ризиків, використовується пе-
редусім для нейтралі зації негативних фінансових наслідків несистематичних (специ-
фічних) видів ризиків. Він ефективний при зниженні таких видів фінансових ризиків, 
як: кредитний, депозитний, інвестиційний, валютний.

Основними формами диверсифікації фінансових ризиків підприємства є:
  диверсифікація видів фінансової діяльності, яка передбачає використання аль-
тернативних можливос тей отримання доходу від різних фінансових операцій;

  диверсифікація валютного портфеля підприємства, яка передбачає вибір для 
проведення зовнішньо економічних операцій декількох видів валют;

  диверсифікація депозитного портфеля, яка передбачає розміщення великих 
сум тимчасово вільних грошових коштів на зберігання в декількох банках;

  диверсифікація портфеля цінних паперів, яка дозволяє знижувати рівень не-
систематичного ризику портфеля, не зменшуючи при цьому рівень його при-
бутковості;

Характеризуючи механізм диверсифікації в цілому, слід зазначити, що він вибір-
ково впливає на знижен ня негативних наслідків окремих фінансових ризиків. Забез-
печуючи безперечний ефект в нейтралізації ком плексних, портфельних фінансових 
ризиків несистематичної (специфічної) групи, він не дає ефекту в нейт ралізації біль-
шої частини систематичних ризиків: інфляційного, податкового та інших. 

 Лімітування – це встановлення ліміту, тобто граничних сум витрат, прода-
жів, кредиту. Лімітування є важливим прийомом зниження ступеню ризику 
і застосовується банками при видачі позик, укладенні до говору овердрафту.

Господарюючими суб’єктами лімітування застосовується при продажі товарів в 
кредит, наданні позик, визначенні сум вкладення капіталу.

Одним з найбільш поширених способів зниження ступеню фінансового ризику ви-
ступає страхування. Страхування фінансових ризиків передбачає обов’язки страхови-
ка по страхо вих виплатах у розмірі повної або часткової компенсації втрат прибутків 
(додаткових витрат) особи, на користь якої укладений договір страхування, виклика-
них наступними подіями: зупинка або скорочення об сягу виробництва в результаті 
обумовлених в договорі подій; банкрутство; непередбачені витрати; невико нання (не-
належне виконання) договірних зобов’язань контрагентом застрахованої особи, що є 
кредитором по угоді; понесені застрахованою особою судові витрати; інші події.

В практиці вітчизняного страхування найбільше поширення отримало страхуван-
ня фінансових ризиків, пов’язаних з невиконанням зобов’язань клієнтами (контраген-
тами) страхувальника. Це може бути фінансо вий ризик як по одній, так і по декількох 
однотипних угодах (ризик за договором купівлі – продажу або поста чання товару). 
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Самострахування означає, що підприємець вважає за краще відшкодовувати свої 
втрати за рахунок ре зервних фондів, а не купувати страховий поліс у страховика. 
Створення підприємцем відособленого фонду відшкодування можливих збитків у ви-
робничо-торговельному процесі виражає суть самострахування.

Основними формами цього напряму нейтралізації фінансових ризиків є:
  формування резервного (страхового) фонду підприємства;
  формування цільових резервних фондів;
  формування системи страхових запасів матеріальних і фінансових ресурсів по 
окремих елементах обо ротних активів підприємства;

  нерозподілений залишок прибутку, отриманого в звітному періоді.
Хеджування як метод зниження фінансових ризиків представляє собою страху-

вання ризиків від неспри ятливих змін цін на будь-які товарно-матеріальні цінності та 
курсів валют за контрактами і комерційними операціями, що перед бачають постачан-
ня (продаж) товарів в майбутніх періодах.

Слід зазначити, що останнім часом особливу увагу підприємства, які здійснюють 
зовнішньоекономічну діяльність, почали приділяти управлінню валютними ризика-
ми.

Досконала політика управління валютни ми ризиками включаєте себе:
1. Оцінювання валютного ризику.
2. Знання різноманітних способів покриття ризиків, їх переваг і пов’язаних з цим 

витрат.
Розрізняють внутрішні, прості способи, які підприємство мо же здійснити само-

стійно, і зовнішні, які передбачають звертання до зовнішніх інстанцій. Зазвичай роз-
різняють три категорії валютного ризику:

  ризик угоди;
  ризик консолідації;
  економічний ризик.

Щоб вибрати спосіб управління валютним ризиком, необхідно оцінити кожен із 
цих ризиків.

Менеджер з валютних операцій в управлінні валютним ризи ком може вибрати 
одну з позицій:

  непокритгя валютних ризиків;
  100-відсоткове хеджування валютних ризиків;
  вибіркове хеджування валютних ризиків.

Політика непокриття валютних ризиків. Така позиція виправ довує себе, якщо на-
явний стабільний валютний стан і за умови, що будуть обмежені можливі валютні 
втрати. За виконання цих умов політику непокриття валютних ризиків можна вважати 
найменш вартісним рішенням.

У цьому випадку менеджер з валютних ресурсів повинен зо середити всі зусилля 
на отриманні грошових коштів за най меншою вартістю. Однак політика непокрит-
тя ризиків вимагає прогнозування майбутньої ситуації. Загалом це означає, що пе-
редбачувані зміни будуть несуттєві.
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Така позиція досить небезпечна. Автоматичне покриття валютного ризику на від-
міну від попередньої політики деякі компанії забезпечують покриття всіх валютних 
позицій, як тільки вони стають відомі.

Деякі менеджери вважають, що економічно виправдані витра ти прийнятні, тоді як 
фактичні збитки – ні.

Але тут необхідно звернути увагу на таку аргументацію. Справді, економічно ви-
правдані витрати не відбиваються в рахунках фірми на відміну від зазнаних збитків, 
але з цього не треба робити висновок, що неможливий будь-який ризик. Конку руючі 
фірми завжди можуть скористатися сприятливими змінами валютних курсів для того, 
щоб знизити ціни і збільшити свій сек тор ринку.

Вибіркове покриття валютного ризику. Саме цієї позиції до тримуються чимало 
багатонаціональних об’єднань. Менеджери з валютних ресурсів дотримуються різ-
них правил хеджування. Од ні забезпечують покриття валютного ризику, коли валюта 
експорт ного контракту мас тенденцію до зниження, і не роблять цього, якщо її курс 
підвищується. Хеджування імпортних операцій під коряється протилежній логіці.

Інші покривають валютні ризики тільки тоді, коли курс валю ти експортного конт-
ракту знижується нижче певної межі, оскіль ки подальше зниження курсу спричинило 
б збитки для компанії, але не хеджують, якщо курс цієї валюти підвищується. За-
вдання ж полягає в тому, щоб правильно оцінити результати вибіркового хеджування, 
але системи бухгалтерського обліку недостатньо за безпечені для цього. Оцінити ці 
результати можна, порівнюючи їх з тими, які були б отримані за автоматичного сто-
відсоткового хеджування, або з ситуацією, коли покриття валютного ризику не забез-
печується зовсім.

Для прогнозування коливання валютних курсів, а отже виник нення валютного ри-
зику, найчастіше застосовуються два типи моделей.

До першого типу належать моделі, відомі як технічні, які спи раються виключно на 
аналіз формування курсів в майбутньому і не враховують економічних чинників. Як 
і у випадку прогнозу вання рівня відсотка, може бути застосована модель ARIMA. Ця 
модель використовується найчастіше для короткотермінових прогнозів.

До другого типу належать моделі, які окрім аналізу курсів у майбутньому включа-
ють також залежності, що виникають з теорії формування обмінних курсів. Ці моде-
лі враховують те, що на формування майбутнього рівня валютного курсу впливають 
економічні явища. Такі моделі використовується загалом для ство рення середньотер-
мінових прогнозів.

До методів страхування валютних ризиків належать фінансові операції, що дають 
змогу або ухилитися від ризику збитків, що виникає в зв’язку з очікуваною зміною 
валютного курсу, або отримати спекулятивний прибуток, що випливає з подібної змі-
ни. Страхування валютного ризику називається хеджуванням (від англ. – захищати).

Суть основних методів хеджування зводиться до того, щоб здійснити валютооб-
мінні операції до того, як відбудеться не сприятлива зміна курсу, або компенсувати 
збитки від подібної зміни за рахунок паралельних операцій з валютою, курс якої змі-
нюється на протилежний. Існують різні методи хеджування.

Для короткострокового хеджування застосовують такі методи: структурне балан-
сування (активів і пасивів, кредиторської і дебіторської заборгованості); форвардні 
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операції; операції типу «своп»; опціонні операції;фінансові ф’ючерси.
Для довгострокового страхування валютних ризиків застосовуються методи кре-

дитування і інвестування в іноземній валюті, реструктуризація валютної заборгова-
ності, лізинг, дисконтування вимог в іноземній валюті, самострахування.

Мінімізувати фінансові ризики підприємство може також шляхом встановлення і 
використання внутрішніх фінансових нормативів в процесі розробки програми здій-
снення певних фінансових операцій або фінансо вої діяльності підприємства в цілому. 
Система внутрішніх фінансових нормативів може включати:

  граничний розмір позикових коштів, використовуваних у виробничо господар-
ській діяльності підприємства;

  максимальний розмір комерційного або споживчого кредиту, що надається од-
ному покупцеві;

  мінімальний розмір активів у високоліквідній формі;
  максимальний розмір депозитного вкладу, що розміщується в одному банку;
  максимальний розмір коштів, що витрачаються на придбання цінних паперів 
одного емітента та ін.

Ці нормативи, повинна розробляти фінансова служба самого підприємства.
Здобування додаткової інформації та формування комплексної інформаційної 

бази, як метод зниження фінансових ризиків в умовах інформаційних технологій є 
одним з найважливіших, особливо для інноваційних проектів. Якщо менеджер має 
повну інформацію комплексного характеру, він може скласти оптимальний прогноз 
та знизити ступінь ризику.

До складу методів зниження фінансових ризиків сучасні виробничі підприємства  
повинні включати також їх види, як: формування фахівців з мисленням швидкого по-
шуку шляхів ліквідації фінансових ризиків, тобто створення управлінського кадро-
вого потенціалу високого рівня; виділення центрів відпові дальності за основними 
ризиками, що найчастіше повторюються та несуть загрози негативного характеру; 
метод акумуляції коштів, необхідних для інноваційно-інвестиційної діяльності для 
зниження ризику використання нераціональних джерел її фінансування.

Слід зазначити також, що управлінський процес досягне бажаної ефективності, 
якщо принципи та методи управління будуть діяти в синергетичному поєднанні.

9.3. Методи оцінки фінансового ризику в управлінському 
процесі

Управлінський процес фінансового ризику буде ефективним лише після кількісно-
го і якісного оцінювання ризику та вибору щодо нього оптимального варіанту страте-
гії серед найрезультативніших її видів, а саме: 

  максимально можливого уникнення ризику;
  лімітування ризику;
  страхування ризику.

В теорії та практиці управління фінансовими ризиками (вітчизняній та зарубіжній) 
склались певні гносеологічні (пізнавальні) підходи до оцінки ризику. Систематизація 
таких підходів дозволяє виділити основні з них: 
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  оцінка ризику як ймовірності;
  оцінка ризику як зміни прибутку;
  оцінка ризику як рівня фінансової збитковості.

Сутність ризику як ймовірності за критеріями оцінювання та аналізу така. 
Невизначеність є вимірювальна і не вимірювальна. Тому власне про ризик можна 

говорити тоді, коли результат діяльності можна визначити за допомогою хоч би одно-
го з трьох показників ймовірності. Якщо ж цього зробити неможливо, то результат 
залишиться на рівні невизначеності.

Вимірниками ризику з такою сутністю є:
  ймовірність математична – відношення кількості ситуацій, за яких деяка випад-
кова подія настала, до кількості ситуацій, за яких вона може настати, за умови, 
що всі ситуації, які розглядаються, однаково можливі та взаємонезалежні;

  ймовірність статистична – це відносна частота появи випадкової події певного 
виду в сукупності всіх можливих випадкових подій;

  ймовірність експертної оцінки – має здебільшого вимушений характер засто-
сування, переважно через відсутність або недостатність необхідної математич-
но-статистичної інформації, проводиться як на основі об’єктивних даних, так і 
на суб’єктивних знаннях, тобто на загальній досвідченості в даній оцінюваль-
ній галузі, а також інтуїції особи, яка проводить оцінку ймовірності.

Оцінка ризику як зміни прибутку характеризується такою сутністю.
Передбачає визначення ризику через величину прибутку. На основі розрахованого 

коефіціє нта невизначеності забезпечується вимірювання невизначеності та її приве-
дення у ризик. Невимірна ж невизначеність залишиться на рівні «абсолютної неви-
значеності». 

Вимірником ризику є коефіцієнт невизначеності, який розраховується як змінна 
випадкова при відомому розкладі ймовірності.

Оцінка ризику як рівня фінансової збитковості характеризується такою сутністю. 
Ризик можна визначати шляхом об’єктивної (суб’єктивної) оцінки втрат економіч-

ної корисності (прибутку) або завданих прямих збитків, яких можна зазнати при здій-
сненні оперативної і фінансової діяльності. Ступінь ризику кількісно відповідає по-
казнику фінансової збитковості. Розмір такого ризику визначається на підставі двох 
параметрів – величини втрат та ймовірності їх настання. Ці параметри в сукупності 
складають основу для оцінки ступеню ризику, який є синтетичним показником і роз-
раховується як співвідношення суми прямих збитків і можливих втрат економічної 
корисності до заінвестованих коштів.

Кількісний аналіз ризику – це числове визначення ступеню окремих ризиків. При 
кількісному аналізі переважно використовують такі методи: статистичні, аналітич-
ний метод, метод аналізу доцільності витрат, аналіз беззбитковості, аналіз чутливості, 
експертні оцінки, метод аналогій, сценарний аналіз.

Суть статистичного методу полягає в тому, що вивчається статистика втрат і при-
бутків, що мали місце на даному або аналогічному підприємстві. Визначається ве-
личина і частота отримання тієї чи іншої економічної віддачі, складається найбільш 
ймовірний прогноз на майбутнє. Головні інструменти статистичного методу розра-
хунку фінансового ризику: варіація, дисперсія і середньоквадратичне відхилення. 
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Варіація – це зміна кількісних показників при переході від одного варіанту резуль-
тату до другого. Дисперсія – міра відхилення фактичного значення від його середньо-
го значення. Таким чином, величина ризику може бути виміряна двома критеріями: 
середнє очікуване значення, варіація можливого результату.

Середнє очікуване значення – це значення величини події , яке пов’язане з неви-
значеною ситуацією. Воно являє собою середньозважену величину всіх можливих 
результатів, де ймовірність кожного результату використовується в якості частоти від-
повідного значення. Таким чином, визначається прогнозний очікуваний результат. 

Середнє очікуване значення визначається за формулою:

ii dRQ   ,                                                    (9.4)
де Q  – середнє очікуване значення події;

Ri – фактичне значення події для і-го варіанту ймовірності;
di – частота (ймовірність) виникнення події.

Таким чином, середнє очікуване значення події визначається як добуток суми фак-
тичних значень (Ri) на відповідну ймовірність (di).

Експертні – засновані на опитуваннях кваліфікованих спеціалістів і подальшій 
математичній обробці результатів опитування. Застосовуються за відсутності статис-
тичної інформації. Він відрізняється від статистичного лише методом збору інфор-
мації для побудови кривої ймовірності фінансового ризику, яка встановлює області 
допустимого та критичного ризику. 

Крім того, на практиці застосовується також комбінація експертного і статистич-
ного методів – кореляція. Кореляційний зв’язок виражається рівняннями регресії. 
Таке економіко-математичне моделювання дозволяє знайти кількісний взаємозв’язок 
між фінансовими показниками і факторами, які їх визначають. При цьому експертна 
оцінка здійснюється вже після прогнозування показників на основі економіко-мате-
матичних моделей.

Метод  аналізу доцільності  витрат –  ідентифікація потенційних зон ризику фірми, 
що являють собою зони загальних втрат, в межах  яких   конкретні   втрати не переви-
щують граничного значення встановленого рівня ризику.

Аналітичний метод – визначення можливих шляхів підвищення ефективності і 
стабільності роботи підприємства на основі отриманих критичних значень ключових 
параметрів і факторів, що впливають на них.

Аналіз чутливості – техніка аналізу проектного ризику, яка показує, як коливати-
меться значення грошових потоків проекту при заданій зміні вхідного параметра за 
інших незмінних умов. Тут важливими є слідуючи кроки: вибір ключового показника,  
відносно якого і проводиться оцінка чутливості (внутрішня норма дохідності, чистий 
приведений дохід, інше); вибір факторів (рівень інфляції, ступінь стану економіки); 
розрахунок значень ключового показника на різних етапах здійснення проекту (капі-
тальне будівництво, закупівля сировини, виробництво, реалізація, інше). Сформовані 
таким шляхом послідовності затрат і надходження фінансових ресурсів дають мож-
ливість визначити грошові потоки для кожного відрізку часу, тобто визначити показ-
ники ефективності.

Метод аналогій – аналіз ризику на підставі наявних даних про наслідки впливу не-
сприятливих факторів у подібних за змістом проектах.
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Аналіз беззбитковості – інструмент, який надає можливість планувати мінімаль-
ний обсяг продажу та прогнозувати можливі варіанти запасу фінансової міцності.

Сценарний аналіз – техніка аналізу ризику, яка дозволяє враховувати як чутливість 
чистої приведеної вартості до вхідних змінних, так і інтервал, в якому знаходяться їх 
імовірнісні значення.

Отже, чим складнішим є соціально-економічне середовище, тим більш нагальною 
є необхідність урахування ризику, побудови і узагальнення інструментарію його ана-
лізу, моделювання і прогнозування. 

Так, на практиці важливе значення має оцінка ризиковості інвестицій у цінні папе-
ри на основі портфельних інвестицій.

Принципами формування інвестиційного портфеля є: безпека і дохідність вкла-
день, їх зростання, ліквідність вкладень. Під безпекою розуміється невразливість ін-
вестицій від потрясінь на ринку інвестиційного капіталу і стабільність отримання 
доходу.

По співвідношенню ризику і доходу портфелі поділяються на такі види:
агресивний (значний дохід при високому рівні ризику – вибираються цінні папери 

курс яких значно змінюється в результаті короткострокових вкладень для отримання 
швидкого прибутку);

ринковий (дозволяє при заданому рівні ризику отримати максимальний дохід);
консервативний (мінімальний ризик при використанні надійних цінних паперів, за 

якими гарантії отримання доходу не піддаються сумніву).
Дохідність портфеля вимірюється в процентах прибутку на вкладений капітал, а 

ризик – як сума можливих втрат в процентах від вкладеного капіталу.
Головна мета при формуванні портфеля – досягнення оптимального поєднання 

між ризиком  і доходом інвестора.
Дохідність портфельних інвестицій визначають за формулою

  iin idi ,                                                        (9.5)
де in– сума середньозважених очікуваних ставок дохідності портфельних інвестицій;

ii – очікувана ставка дохідності індивідуальних акцій, %;
di – частка цього виду акцій у портфелі, %.

Існує низка моделей, які описують взаємозв’язок ризику й дохід ності портфельних 
інвестицій. Так, широко відома модель САРМ грунтується на припущенні, що будь-
яка необхідна ставка дохідності дорівнює ставці дохідності, вільної від ризику, плюс 
премія за ризик. При цьому портфельний ризик можна розглядати як загальний ризик, 
який складається з  систематичного і несистематичних ризиків.

До несистематичного ризику відносять, наприклад, таку подію, як втрата основно-
го контракту, що є надзвичайним для певного підприємства.

 Систематичний ризик – це ринковий ризик, який впливає на всю еконо мічну 
систему країни.

Важливе правило портфельного інвестування полягає в тому, що прибуток від 
вкладень в фондові цінні папери (акції, облігації) прямо пропорційний ризику, на 
який згоден інвестор.

Зв’язок між ризикованістю акцій і їх дохідністю описують рівнянням:
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іі = ід+(ір - ід)βі ,                                                    (9.6)
де іі – необхідна ставка дохідності за і-ю акцією,%; 
ід – ставка дохідності, вільна від ризику, %; 
ір – ринкова ставка дохідності, %; 
ір-ід – ринкова премія за ризик з коефіцієнтом β=1.

Згідно з формулою, одним із найважливіших елементів моделі САРМ є показник 
бета-коефіцієнт, який відображає рух доходу за певною акцією одночасно із рухом до-
хідності ринкового портфеля. Акція з ви соким коефіцієнтом β більш рухома ніж акція 
з низьким. Це дає змогу використовувати бета-коефіцієнт як міру ризику.

Слід зазначити, що коефіцієнт β є загальноприйнятим вимірником систематичного 
ризику. Фінансова інтерпретація цього коефіцієнта така: він визначає міру лінійної 
залежності дохідності цінного паперу певного підприємства з дохідністю ринкового 
портфеля. Під ринковим портфелем розуміють портфель з максимальною кількістю 
цінних паперів з різних галузей національної економіки, які не пов’язані між собою. 
В суміжних галузях ризик з однієї трансформується в іншу галузь.

Так, якщо бета-коефіцієнт дорівнює одиниці, то зміна дохідності акції підприєм-
ства подібна із зміною цього показника ринкового портфеля, тобто акція має той же 
рівень систематичного ризику, що і ринковий портфель в цілому. Якщо ж бета-коефі-
цієнт більше одиниці, то цінні папери підприємства більш чутливі до змін на ринку 
цінних паперів.

Способом зниження ризику великих втрат є диверсифікація портфеля. Диверси-
фікація зменшує ризик за рахунок того, що ймовірно низький рівень прибутковості 
за одними цінними паперами буде компенсовано високою прибутковістю за іншими. 
Мінімізація ризику досягається формуванням максимального портфеля цінних папе-
рів максимального обсягу з різним рівнем прибутковості.

 КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
1. Розкрийте зміст основних передумов виникнення ризику в діяльності підпри-

ємства.
2. Дайте пояснення, чому ризик це об’єктивно – суб’єктивна економічна катего-

рія.
3. Які Ви знаєте підходи до визначення поняття «ризик»?
4. Дайте визначення поняття «фінансовий ризик».
5. Дайте перелік основних видів фінансових ризиків в їхній функціональній кла-

сифікації.
6. Охарактеризуйте методи управління ризиком.
7. Як аналізуються ризики?
8. Яка сутність статистичного методу розрахунку фінансового ризику?
9. Якими способами знижується фінансовий ризик?
10. Охарактеризуйте методи вимірювання ризику інвестицій в цінні папери.
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ТЕСТИ

1. Який вид фінансового ризику генерується зниженням рівня ліквідності 
оборотних активів?
а) ризик втрати платоспроможності;
б) ризик зниження фінансової стійкості;
в) інфляційний ризик;
г) податковий ризик;
д) структурний ризик.

2. Який вид фінансового ризику генерується недосконалістю структури 
капіталу підприємства?
а) ризик неплатоспроможності;
б) ризик зниження фінансової стійкості;
в) інвестиційний ризик;
г) депозитний ризик;
д) кредитний ризик.

3. Якщо розмір фінансових втрат не перевищує розмір розрахованої суми до-
ходу, то здійснення такої господарської операції відбувається в:
а) безризиковій зоні;
б) зоні допустимого ризику;
в) зоні критичного ризику;
г) зоні катастрофічного ризику.

4. Який з наведених методів оцінки ризику обґрунтовує ступінь ризику на 
основі середньоквадратичного відхилення?
а) статистичний;
б) метод бальної оцінки;
в) розрахунково-аналітичний;
г) метод аналізу сценаріїв.

5. Якщо розмір фінансових втрат складає всю суму власного капіталу, то 
здійснення підприємством такої господарської операції відбувається в 
зоні:
а) допустимого ризику;
б) катастрофічного ризику;
в) критичного ризику;
г) безризиковій зоні.

6. Якщо розмір фінансових втрат не перевищує розмір прибутку, що прогно-
зується, то здійснення такої господарської операції відбувається в зоні:
а) катастрофічного ризику;
б) критичного ризику;
в) допустимого ризику;
г) без ризиковій зоні;
д) правильна відповідь відсутня.
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7. Який з методів внутрішньої нейтралізації фінансових ризиків передбачає 
формування резервного капіталу на підприємстві?
а) розподіл ризику;
б) диверсифікація;
в) лімітування концентрації ризику;
г) хеджування;
д) самострахування.

8. Методи хеджування валютних ризиків (множинний вибір):
а) форвардні операції;
б) фінансові ф’ючерси ;
в) опціонні операції;
г) контракти на поставку сировини і матеріалів.

9. Спосіб зниження ризиків, який полягає в розподілі ризиків шляхом розши-
рення об’єктів капіталовкладень, фінансових інструментів тощо, – це: 
а) формування резервів;
б) хеджування;
в) страхування ризиків;
г) диверсифікація.

10. При оцінці ризикованості портфеля цінних паперів треба планувати і 
діагностувати наступні варіанти розвитку подій: 
а) оптимістичний, песимістичний, реалістичний;
б) найбільш ймовірний варіант;
в) песимістичний варіант;
г) оптимістичний, песимістичний

ГЛОСАРІЙ
Валютні ризики являють собою небезпеку зміни курсу валюти, що призведе до 

реальних втрат при здійсненні різних зовнішньоекономічних операцій та біржових 
спекуляцій.

Варіація – це зміна кількісних показників при переході від одного варіанту резуль-
тату до другого. 

Внутрішні механізми нейтралізації фінансових ризиків представляють собою 
систему методів мінімізації їх негативних наслідків, що обираються і здійснюються в 
рамках самого підприємства.

Диверсифікація – це процес розподілу капіталу між різними об’єктами вкладен-
ня, які безпосередньо не пов’язані між собою.

Дисперсія – міра відхилення фактичного значення від його середнього значення.
Допустимий фінансовий ризик характеризує ризик, фінансові втрати по якому 

не перевищують розрахункової суми прибутку по здійснюваній фінансовій операції;
Інвестиційний ризик – це ймовірність того, що виключення фінансових ресурсів 

з поточного обороту в майбутньому принесе збитки або менший прибуток від очіку-
ваного.
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Катастрофічний фінансовий ризик характеризує ризик, фінансові втрати по яко-
му визначаються частковою або повною втратою власного капіталу (цей вид ризику 
може супроводжуватися втратою і позикового капіталу).

Кількісний аналіз ризику – це числове визначення ступеню окремих ризиків. 
При кількісному аналізі переважно використовують такі методи: статистичні, аналі-
тичний метод, метод аналізу доцільності витрат, аналіз беззбитковості, аналіз чутли-
вості, експертні оцінки, метод аналогій, сценарний аналіз.

Кредитний ризик – небезпека несплати підприємством основної суми боргу і 
процентів по ньому.

Критичний фінансовий ризик характеризує ризик, фінансові втрати по якому не 
перевищують розрахункової суми валового доходу по здійснюваній фінансовій опе-
рації;

Механізм самострахування фінансових ризиків заснований на резервуванні 
підприємством частини фінансових ресурсів, що дозволяє подолати негативні фінан-
сові наслідки від тих фінансових операцій, де дані ризики не пов’язані з діями контр-
агентів. 

Механізм трансферту (мінімізації) фінансових ризиків передбачає їх передачу 
партнерам під час окремих фінансових операцій. При цьому господарським партне-
рам передається та частина фінансових ризиків підприємства, для якої вони мають 
більше можливостей нейтралізації їхніх негативних наслідків та ефективні способи 
внутрішнього страхового захисту. 

Процентний ризик – небезпека втрат, пов’язана із зростанням вартості кредиту.
Ризик – це економічна категорія, яка відображає характерні особ ливості сприй-

няття зацікавленими суб’єктами економічних відно син об’єктивно існуючої невизна-
ченості і конфліктності, властивих процесам встановлення цілей, управління, ухва-
лення рішень, оцінювання, які ускладнені можливими погрозами і невикориста ними 
можливостями;

Ризик фінансовий індивідуальний – ризик, властивий окремим фінансовим опе-
раціям підприємства або його окремим фінансовим інструментам, використовуваним 
у процесі господарської діяльності.

Ризикологія – наука про основні закономірності, принципи та інструментарій ви-
явлення, врахування, оцінювання ризиків та управління ними.

Середнє очікуване значення – це значення величини події , яке пов’язане з не-
визначеною ситуацією. Воно являє собою середньозважену величину всіх можливих 
результатів, де ймовірність кожного результату використовується в якості частоти від-
повідного значення. Так прогнозується очікуваний результат.

Управління фінансовими ризиками представляє собою систему принципів і 
методів розробки та реалі зації ризикових рішень, які обґрунтовуються через процес 
ідентифікації, оцінювання та мінімізації чи повної нейтралізації ризиків, властивих 
певним видам діяльності, певним фінансовим операціям (угодам).

Фінансовий ризик визначається як ймовірність невизначеності, яка виникає при 
здійсненні підприємством операційної, фінансової та інвестиційної діяльності в кон-
курентному ринковому середовищі при роботі з фінансовими ресурсами та інстру-
ментами та яка може вплинути на формування негативних або позитивних фінансо-
вих показників діяльності підприємства.
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Хеджування як метод зниження фінансових ризиків представляє собою страху-
вання ризиків від неспри ятливих змін цін на будь-які товарно-матеріальні цінності та 
курсів валют за контрактами і комерційними операціями, що перед бачають постачан-
ня (продажі) товарів в майбутніх періодах.
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ТЕМА 10

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

10.1. Фінансова звітність підприємства як основна інформаційна база фінансо-
вого аналізу

10.2. Аналіз балансу підприємства.
10.3. Аналіз звіту про фінансові результати (сукупний дохід) підприємства.
10.4. Аналіз звіту про рух грошових коштів.
10.5. Аналіз звіту про власний капітал. Аналіз основних фінансових коефіцієнтів.

10.1.Фінансова звітність підприємства як основна
інформаційна база фінансового аналізу

В сучасних умовах господарювання, що характеризуються високими ризиками не-
визначеності майбутнього, загроз і небезпек з боку зовнішнього середовища, пробле-
ма прийняття ефективних управлінських рішень економічними суб’єктами набуває 
особливої актуальності.

В системі управлінських рішень підприємства, що функціонує в реальному секто-
рі економіки, особливе місце посідають фінансові рішення, наслідки прийняття яких 
безпосередньо чи опосередковано впливають на всі напрямки діяльності підприєм-
ства: матеріальне забезпечення, виробництво, збут, інвестиційну діяльність, кадрову 
політику тощо.

 Фінансові рішення – це рішення щодо забезпечення підприємства фінансо-
вими ресурсами для його функціонування і розвитку, а також рішення, що 
безпосередньо чи опосередковано стосуються забезпечення ефективного ви-
користання сформованого капіталу.

Базою для прийняття фінансових рішень є результати фінансового аналізу. А запо-
рукою достовірного і ефективного аналізу є наявність джерел аналітичної інформації, 
найголовнішим з яких є фінансова звітність.

Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінан-
совий стан, результати діяльності та  рух грошових коштів підприємства за звітний 
період.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рі-
шень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати 
діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Фінансова звітність має достовірно подавати фінансовий стан, фінансові резуль-
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тати діяльності та грошові потоки суб’єкта господарювання. Достовірне подання ви-
магає правдивого подання впливу операцій, інших подій та умов відповідно до визна-
чень та критеріїв визнання для активів, зобов’язань, доходу та витрат.

Фінансова звітність є структурованим відображенням фінансового стану та фінан-
сових результатів діяльності суб’єкта господарювання. Метою фінансової звітності є 
надання інформації про фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошо-
ві потоки суб’єкта господарювання, яка є корисною для широкого кола користувачів 
при прийнятті ними економічних рішень. Фінансова звітність також демонструє ре-
зультати того, як управлінський персонал суб’єктів господарювання розпоряджається 
ввіреними йому ресурсами. Для досягнення цієї мети фінансова звітність надає таку 
інформацію про суб’єкт господарювання: 

a) активи; 
б) зобов’язання; 
в) власний капітал; 
г) дохід та витрати, у тому числі прибутки та збитки; 
ґ) внески та виплати власникам, які діють згідно з їхніми повноваженнями влас-

ників; 
д) грошові потоки. 
Ця інформація, разом з іншою інформацією у примітках, допомагає користувачам 

фінансової звітності спрогнозувати майбутні грошові потоки суб’єкта господарюван-
ня і, зокрема, їх час та вірогідність.

Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:
  придбання, продажу та володіння цінними паперами;
  участі в капіталі підприємства;
  оцінки якості управління;
  оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання;
  забезпеченості зобов’язань підприємства;
  визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;
  регулювання діяльності підприємства тощо.

До фінансової звітності мають бути включені дані, необхідні для формування до-
стовірного і повного уявлення про фінансовий стан підприємства, фінансові резуль-
тати його діяльності і про зміни у фінансовому стані. Якщо виявляється нестача да-
них для формування повного уявлення про фінансовий стан і фінансові результати 
діяльності підприємства, то до фінансової звітності мають бути включені відповідні 
додаткові показники і пояснення. При цьому має бути забезпечена нейтральність ін-
формації, що міститься у звітності, тобто враховане однобічне задоволення інтересів 
одних груп зацікавлених користувачів фінансової звітності перед іншими. Якщо на-
дана інформація впливає на рішення і оцінки користувачів з метою досягнення перед-
бачених результатів, вона не є нейтральною.

Показники про окремі активи, зобов’язання, доходи і витрати і господарські опера-
ції, а також складові капіталу мають наводитися у фінансовій звітності відокремлено 
у випадку істотності цих показників, і якщо без знання цих показників зацікавлені ко-
ристувачі не зможуть об’єктивно оцінити фінансовий стан і результати господарської 
діяльності підприємства.

Складовими фінансової звітності відповідно до НП(С)БО №1 є:



228 Фінансовий менеджмент

  звіт про фінансовий стан на кінець періоду  (ф. №1 «Баланс»);
  звіт про сукупні доходи за період (ф. №2 «Звіт про фінансові результати»);
  звіт про рух грошових коштів за період (ф. №3 «Звіт про рух грошових коштів») ;
  звіт про зміни у власному капіталі за період (ф. №4 «Звіт про власний капі-
тал»);

  примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші по-
яснення (ф.№5 «Примітки до річної фінансової звітності»);

  звіт про фінансовий стан на початок найбільш віддаленого порівняльного пе-
ріоду, коли суб’єкт господарювання застосовує облікову політику ретроспек-
тивно або здійснює ретроспективний перерахунок статей своєї фінансової звіт-
ності, або коли він перекласифікує статті своєї фінансової звітності.

Підприємство заносить інформацію до тієї чи іншої статті фінансової звітності, 
якщо: існує ймовірність збільшення чи зменшення майбутніх економічних вигод, 
пов’язаних з цією статтею; оцінка статті може бути достовірно визначена.

В табл. 10.1. охарактеризовано призначення основних складових фінансової звіт-
ності.

Таблиця .10.1.

Призначення основних компонентів фінансової звітності
Складові фінан-
сової звітності Зміст Використання інформації

1 2 3
Баланс Наявність економічних 

ре сурсів, які контролюють-
ся підприємством, на дату 
ба лансу

Оцінка структури ресурсів підприємства, їх 
ліквідності та платоспроможності, про-
гнозування майбутніх потреб у позиках, 
оцінка та прогнозування змін в економічних 
ресурсах, які підприємств о, ймовірно, конт-
ролюватиме в майбутньому, оцінка політики 
фінансування підприємства, оцінка вартості 
підприємства

Звіт про фінан-
сові результати 
(сукупний дохід)

Доходи, витрати та фінансо-
ві результати діяльності під-
приємства за звітний період

Оцінка та прогноз: прибутковості діяльності 
підприємства, структури доходів та витрат, 
оцінка дохідності корпоративних прав

Звіт про власний 
капітал

Зміни у складі власного 
капіталу підприємства про-
тягом звітного періоду

Оцінка та прогноз змін у власному капітал і 
та чинників, що призвели до вказаних змін

Звіт про рух гро-
шових коштів

Генерування та викорис-
тання грошових коштів 
протягом звітного періоду

Оцінка та прогноз руху коштів  операцій-
ної, інвестиційної та фінансової діяльності 
підприємства

Примітки Обрана облікова політика, 
інформація не наведена 
безпосередньо у фінансо-
вих звітах, але обов’язкова 
за П(С)БО, додатковий 
аналіз статей звітності, не-
обхідний для забезпечення 
її зрозумілості

Оцінка та прогноз: облікової політики, 
ризиків або непевності, які впливають на 
підприємство, його ресурси та зобов’язання, 
діяльності підрозділів підприємства тощо
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Якісними характеристиками фінансової звітності є: 
  доречність інформації:  характеризується її впливом на прийняття рішень ко-
ристувачами. Фінансова звітність має бути підготовлена у відповідні строки, 
адже її використовують для оцінки результатів звітного періоду і для прогно-
зування майбутніх фінансових результатів, спроможності підприємства вчасно 
виконати свої зобов’язання. Фінансова звітність подається у встановлені термі-
ни і в разі затримки вона втрачає свою доречність;

  достовірність досягається за відсутністю суттєвих помилок та необ’єктивних 
(упереджених) суджень. Ступінь достовірності оцінюється аудиторами;

  зіставність – можливість порівняння звітних періодів, різних підприємств.
Під час складання фінансової звітності необхідно збалансовувати принципи таким 

чином, щоб досягти якісних характеристик фінансової звітності.
Інформація, яка надається у фінансових звітах, має бути дохідлива і розрахована 

на однозначне тлумачення її користувачами за умови, що вони мають достатні знання 
та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації. 

Фінансова звітність має бути достовірною і давати можливість користувачам по-
рівнювати: фінансові звіти підприємств за різні періоди; фінансові звіти різних під-
приємств.

Для того, щоб фінансова звітність була зрозуміла користувачам, вона має містити 
дані про:

  підприємство;
  дату звітності та звітний період;
  валюту звітності та одиницю її виміру;
  відповідну інформацію щодо звітного та попереднього періоду;
  облікову політику підприємства та її зміни;
  консолідацію фінансових звітів;
  припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;
  обмеження щодо володіння активами;
  участь у спільних підприємствах;
  виявлені помилки минулих років та пов’язані з ними коригування;
  переоцінку статей фінансових звітів тощо.

Дані фінансової звітності є основою не тільки для оцінки результатів звітного пе-
ріоду, а й для їх прогнозування. Наразі в Україні триває перехід до Міжнародних стан-
дартів фінансової звітності (МСФЗ). МСФЗ виступають на даний момент ефектив-
ним інструментом підвищення прозорості і зрозумілості інформації, яка розкриває 
діяльність суб’єктів господарювання, створює достовірну базу для визнання доходів 
і витрат, оцінки активів і зобов’язань, яка надає можливість об’єктивно розкривати і 
віддзеркалювати існуючі фінансові ризики у звітуючих суб’єктів, а також порівнюва-
ти результати їх діяльності в цілях забезпечення адекватної оцінки їх потенціалу та 
ухвалення відповідних управлінських рішень. Крім того, МСФЗ якісно впливають на 
можливості керівництва в області управління організацією і надають значні переваги 
перед конкурентами. У суб’єктів, які складають звітність за МСФЗ, значно зростає 
можливість залучити додаткові джерела капіталу та партнерів по бізнесу, які допо-
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можуть забезпечити економічне зростання і процвітання. У свою чергу суб’єкти, ви-
користовуючи МСФЗ, мають доступ до інформації про фінансовий стан потенційних 
партнерів, що слугує додатковим інструментарієм при їх виборі.

Метою  аналізу фінансової звітності є одержання найбільш інформативних пара-
метрів, що надають об’єктивну і точну картину фінансового стану і фінансових ре-
зультатів діяльності підприємства. Мета аналізу досягається в результаті вирішення 
певного переліку аналітичних завдань.

Аналітичне завдання являє собою конкретизацію мети аналізу з урахуванням орга-
нізаційних, інформаційних, технічних і методичних можливостей проведення аналізу. 
Завдання аналізу – розкрити і зрозуміти основні причини і фактори, що здійснюють 
визначаючий вплив на фінансовий стан підприємства в даний момент.

Основними функціями  аналізу фінансової звітності є: 
  об’єктивна оцінка фінансового стану підприємства;
  вияв факторів і причин досягнутого стану;
  підготовка і обґрунтування прийнятих управлінських рішень в сфері фінансів;
  своєчасне вживання заходів щодо підвищення платоспроможності підприєм-
ства;

  забезпечення розробки планів фінансового оздоровлення підприємства;
  виявлення і мобілізація резервів покращення фінансового стану та підвищення 
ефективності діяльності.

Аналіз є необхідною складовою фінансової роботи підприємства, оскільки дає 
змогу:

1) знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства;
2) об’єктивно оцінювати ступінь ефективності використання різних джерел фінан-

сових ресурсів;
3) своєчасно вживати заходів, спрямованих на підвищення платоспроможності, лік-

відності та фінансової стійкості підприємства;
4) надавати підготовлену інформаційну базу для поточного і стратегічного фінансо-

вого управління
5) забезпечувати оптимальний виробничий та соціальний розвиток колективу за 

рахунок використання виявлених у результаті аналізу резервів.
Аналіз фінансової звітності має проводитись в наступній послідовності:

  визначення мети та предмету аналізу;
  вибір якісних та кількісних показників для діагностування, критеріїв їх оцінки;
  формування інформаційної бази дослідження;
  проведення аналітичних, техніко-економічних тематичних розрахунків, фак-
торного аналізу;

  виявлення стану досліджуваного процесу (об’єкта) та симптомів кризових 
явищ, загальних тенденцій фінансово-економічного розвитку об’єкта;

  узагальнення результатів аналізу фінансового стану підприємства, підготовка 
антикризової програми;

  розроблення прогнозу розвитку об’єкта і послідовності управлінських рішень 
для його реалізації. 
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Фінансовий аналіз, зокрема аналіз фінансової звітності, як важлива складова фі-
нансового менеджменту підприємства слугує підґрунтям для прийняття управлін-
ських фінансових рішень в межах окремих функцій системи фінансового управління 
(табл.10.2.).

Таблиця 10.2.

Напрямки фінансового аналізу в рамках функцій фінансового
менеджменту як спеціальної ланки управління підприємством 
Назва функції та її склад Напрямки аналізу в рамках даної функції

1. Управління активами:
а) управління оборотними активами;
б) управління необоротними актива-
ми;
в) оптимізація складу активів

- класифікація активів, оцінка їх структури та дина-
міки;
- визначення рівня впливу зміни активів на фінансо-
вий стан;
- з’ясування рівня ліквідності майна підприємства;
- виявлення невикористаних резервів і перспектив 
підвищення ефективності використання активів та ін.

2. Управління капіталом:
а) управління власним капіталом;
б) управління позиковим капіталом;
в) оптимізація структури капіталу

- встановлення ефективності системи формування
капіталу підприємства;
- виявлення шляхів оптимізації фінансування;
- аналіз і порівняння різних варіантів фінансування, 
структури вартості кожного варіанта;
- оцінка чистого фінансового результату залучення ре-
сурсів та ін.

3. Управління інвестиціями:
а) управління реальними
інвестиціями;
б)управління фінансовими
інвестиціями;

- встановлення оптимальних джерел, строків та обся-
гів інвестування;
- оцінка альтернативних напрямків вкладення коштів;
- вимір фінансового потенціалу інвестиційної діяль-
ності підприємства та ін.

4. Управління грошовими потоками:
а) управління грошовими потоками в 
операційній діяльності;
б) управління грошовими потоками в 
інвестиційній діяльності;
в) управління грошовими потоками в 
фінансовій діяльності

- постійне оновлення інформації про відхилення об-
сягів грошових потоків від запланованих на кожному 
із етапів операційного та фінансового циклу підпри-
ємства;
- виявлення факторів впливу на величину надходжень 
і видатків;
- встановлення того, який із етапів циклу потребує від-
повідних коректив для зосередження на ньому біль-
шої уваги для забезпечення ефективності діяльності;
- оцінка графіку руху грошових потоків і зміни їх вар-
тості в часі та ін;

5. Управління фінансовими ризика-
ми:
а) управління складом фінансових 
ризиків;
б) управління профілактикою фінан-
сових ризиків;
в) управління страхуванням фінансо-
вих ризиків;

- виявлення потенційних ризиків фінансових опера-
цій, факторів зміни поточної ситуації та встановлення 
ймовірності і сили їх впливу
- оцінка ризиків, що враховує кількісний та якісний 
аспект;
- розробка можливих варіантів розвитку ризикових 
ситуацій;
- оцінка методів уникнення, приймання чи мінімізації 
ризиків та ін.
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Продовження таблиці 10.2.
6. Антикризове фінансове управлін-
ня при загрозі банкрутства:
а) управління усуненням неплато-
спроможності;
б) управління відновленням фінансо-
вої стійкості;
в) управління забезпеченням фінан-
сової рівноваги;
г) управління санацією

- постійне відстеження основних тенденцій з метою 
ранньої ідентифікації проявів кризи;
- класифікація і вироблення заходів, що необхідно 
здійснити;
- оцінка ефективності антикризової програми;
- вимір потенціалу відновлення платоспроможності 
підприємства;
- встановлення класу фінансової стійкості і прогнозу-
вання його зміни в динаміці та ін.

Метод аналізу фінансових звітів – це системне, комплексне дослідження, 
взаємопов’язане визначення інформації фінансового характеру з метою її об’єктивної 
оцінки, виявлення резервів підвищення ефективності використання фінансових ре-
сурсів та забезпечення необхідною інформацією для прийняття оптимальних рішень 
з управління ними. 

Характерними особливостями методу фінансового аналізу є:
  використання системи показників, які всебічно характеризують діяльність під-
приємства; 

  вивчення причин змін цих показників; 
  виявлення та вимірювання взаємозв’язку між ними з метою підвищення ефек-
тивності. 

Метод аналізу реалізується через сукупність прийомів дослідження. Правильно 
вибраний метод аналізу обумовлює його результат, ефективність дослідження фінан-
сового розвитку підприємства.

Існують різні класифікації методів фінансового аналізу. За однією з класифікацій 
усі методи аналізу можна поділити на дві групи: 

  якісні, які не дають числової характеристики явищ, що вивчаються, а тільки 
відповідають на питання, як досліджувати економічні процеси, визначають 
способи підходу до вивчення закономірностей);

  кількісні, які дають конкретну числову характеристику економічних явищ і в 
свою чергу поділяються на описові і аналітичні.

Аналіз фінансової звітності проводиться із застосуванням наступних спеціальних 
прийомів:

  порівняння;
  групування та узагальнення;
  розрахунок коефіцієнтів;
  розчленування загальних показників;
  розрахунок середніх та відносних показників;
  балансове зіставлення;
  розрахунок рядів динаміки;
  графічне зображення величин, що аналізуються;
  ланцюгові підстановки;
  індекси;
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  дисконтування;
  прості і складні відсотки;
  економіко-математичні методи.

В сучасних умовах прийняття управлінських рішень ускладнюється значною кіль-
кістю факторів, що чинять вплив на певне явище чи процес. В зв’язку з цим усклад-
нюється інструментарій аналізу як основи для прийняття управлінських рішень. Для 
розв’язку складних економічних завдань, зміст яких може бути виражений за допо-
могою математичних залежностей, використовують економіко-математичні методи.

Вказані прийоми і методи визначають такі основні складові фінансового аналізу  
діяльності підприємства є:

  горизонтальний фінансовий аналіз, який  проводиться з метою вивчення ди-
наміки окремих фінансових показників,  розрахованих за даними фінансової 
звітності за певний період часу.  Розраховуються абсолютні і відносні зміни,  
темпи росту (приросту) окремих показників  (доходу, витрат, активів тощо) за  
ряд  періодів і визначаються загальні тенденції їх змін;

  вертикальний фінансовий аналіз, який базується на порівнянні питомої ваги 
окремих структурних складових;

  - порівняльний фінансовий аналіз, який проводиться для зіставлення планових  
та  фактичних показників, фактичних та нормативних (галузевих, загальних) 
показників. Порівнюються такі показники, як: обсяг реалізації продукції, со-
бівартість продукції, ціни на готову продукцію тощо;

  - аналіз фінансових коефіцієнтів, який полягає у зіставленні показників звіт-
ності та/або фінансового плану з метою розрахунку коефіцієнтів: коефіцієнт 
платоспроможності (ліквідності), оцінки оборотності активів, фінансової ста-
більності підприємства тощо;

  - факторний фінансовий аналіз, який проводиться для оцінки  впливу окремих  
чинників на рівень  відповідних результативних показників. 

10.2.Аналіз балансу підприємства
Основним джерелом інформації для фінансового аналізу підприємства є бухгал-

терський баланс (форма №1). Вимоги до форми і змісту балансу містяться в НП(С)
БО №2. Бухгалтерський баланс – це найбільш інформативна форма для аналізу фі-
нансового стану, найважливіша форма фінансової звітності, звіт про фінансовий стан 
підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний 
капітал. Баланс складається за уніфікованою формою.

Бухгалтерський баланс є основою фінансової звітності про результати господар-
ської та фінансової діяльності підприємства за певний період, основним джерелом 
інформації про майновий і фінансовий стани суб’єктів господарювання, а також ін-
формаційною базою для зовнішніх і внутрішніх користувачів. Він характеризується: 
повнотою охоплення сукупності всіх господарських процесів підприємства; еконо-
мічно обґрунтованим групуванн ям господарських процесів; відображенням зв’язків 
між господарськими явищами з додержанням типової кореспонденції рахунків.

Крім того, форма балансу дозволяє визначити зміну фінансового стану та резуль-
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татів діяльності підприємства порівняно з попереднім періодом. Він інформує про те, 
скільки капіталу використовується на підприємстві (вартість підприємства); як фінан-
сується підприємство (джерела надходження засобів, питома вага залучених засобів 
у них). За даними балансу виявляються недоліки в роботі та фінансовому стані під-
приємства, їх причини, а також розробляються заходи щодо їх усунення. Також дані 
бухгалтерського балансу дають можливість контролювати правильність використан-
ня коштів цільового призначе ння.

Бухгалтерський баланс складається у вигляді двосторонньої таблиці, в якій засоби 
підприємства характеризуються за їх складом та джерелами. По складу засоби під-
приємства (активи) в бухгалтерському балансі п оділяються на необоротні та оборот-
ні, а за джерелами – на власні та зобов’язання. Загальну схему балансу згідно з НП(С)
БО №2 «Баланс» можливо представити в таблиці 10.3.

Таблиця 10.3.

Загальна схема бухгалтерського балансу
Актив Пасив

І розділ. Необоротні активи І розділ. Власний капітал
ІІ розділ. Оборотні активи ІІ розділ. Довгострокові зобов’язання і забез-

печення
ІІІ розділ. Необоротні активи, утримувані 
для продажу та групи вибуття

ІІІ розділ. Поточні зобов’язання і забезпечення

ІV розділ. Зобов’язання, пов’язані з необорот-
ними активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття

Баланс Баланс
Активи в балансі розміщені за принципом зростання ліквідності згори до низу, 

пасиви – за принципом скорочення термінів повернення капіталу.
Схему бухгалтерського балансу затверджує та розробляє кожна держава. Тому підходи 

та принципи складання бухгалтерського балансу є єдиними, але схеми індивідуальні. 

Таблиця 10.4. 

Економічна характеристика складу бухгалтерського балансу

Показник Визначення
поняття

Момент
виникнення Оцінка Класифікація

1 2 3 4 5
Зобов’язання Майбутні платежі 

за товари, послуги, 
бюджету, працівни-
кам та ін.

Реєструються в 
обліку тільки тоді, 
коли виникає забор-
гованість по них

Сума грошей, 
необхідна для 
оплати забор-
гованості

Довгострокові 
поточні забез-
печення

Власний 
капітал

Інвестиції та фі-
нансовий результат 
діяльності підпри-
ємства

Згідно з установчими 
документами або 
розрахунку фінансо-
вих результатів

Сума грошей, 
які вказані в 
установчих 
документах та 
в розрахунку 
фінансових 
результатів

Статутний (па-
йовий) капітал, 
додатковий 
капітал, не-
розподілений 
прибуток
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Продовження таблиці 10.4. 
Необоротні 
активи

Засоби, які мають 
строк служби більш 
одного року, ви-
користовуються в 
діяльності підпри-
ємства

В момент придбан-
ня або виготовлення

За фактичною 
(історичною) 
собівартістю

Нематеріальні 
активи, осно-
вні засоби, 
інвестиції, 
довгострокова 
дебіторська за-
боргованість

Оборотні 
активи

Засоби, кошти та 
платежі, які підпри-
ємство використовує 
в поточній діяль-
ності

Реєструються в 
обліку в момент 
надходження або в 
момент, коли вини-
кає заборгованість 
по них

За фактичною 
(історичною) 
собівартіс-
тю, або як 
сума грошей 
необхідних для 
оплати забор-
гованості

Запаси, дебітор-
ська заборгова-
ність, грошові 
кошти та їх 
еквіваленти

Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупе-
редженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату. У балансі 
відображаються активи, зобов’язання та власний капітал підприємства. Актив відо-
бражається в балансі за умови, що оцінка його може бути достовірно визначена і очі-
кується отримання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних з його використан-
ням. Зобов’язання відображаються в балансі, якщо його оцінка може бути достовірно 
визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому вна-
слідок його погашення. Власний капітал відображається в балансі одночасно з відо-
браженням активів або зобов’язань, які призводять до його зміни.

Для того, щоб здійснювати аналіз балансу, треба добре розуміти зміст кожної його 
статті. В НП(С)БО №2 відображається зміст кожної статті балансу.

Характеристику про якісні зміни в структурі майна підприємства можна отрима-
ти за допомогою вертикального та горизонтального аналізу звітності. Від того, які 
асигнування вкладені в основні та оборотні засоби, скільки їх знаходиться в сфері ви-
робництва і сфері обігу, в грошовій та матеріальній формі, залежить фінансовий стан 
підприємства та ефективність його діяльності. Негативним є як нестача, наприклад, 
запасів чи матеріалів, грошових коштів, так і утворення їх надлишків, що не можуть 
бути задіяні в виробництві.

Фінансовий стан підприємства суттєво залежить від правильності вкладення фі-
нансових ресурсів у активи, величина і структура яких перебувають і постійній зміні 
в процесі функціонування підприємства. Оцінку якісних змін в динаміці і структурі 
майна та джерел його фінансування можна отримати за допомогою вертикального 
(структурного) та горизонтального (динамічного) аналізу звітності. 

Вертикальний аналіз активів відображає структуру майна підприємства. Показники 
структури визначаються у відсотках до валюти балансу. Відносні показники певною 
мірою згладжують негативний вплив інфляційних процесів, які суттєво утруднюють 
зіставлення абсолютних показників у динаміці.

Горизонтальний аналіз активів звітності відображає зміни у складі майна підпри-
ємства протягом певного періоду. Показники динаміки визначаються шляхом розра-
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хунку абсолютних і відносних відхилень кожної статті активу балансу звітного пері-
оду від базового.

Структура розміщення майна дає загальне уявлення про фінансовий стан підпри-
ємства. Вона показує частку кожного елемента в активах. Однак сама по собі струк-
тура майна не визначає фінансового стану підприємства, а лише оцінює стан активів. 
Аналіз динаміки складу і структури майна дає можливість встановити розмір абсо-
лютного та відносного приросту чи зменшення всього майна підприємства й окремих 
його видів. Приріст (зменшення) активу свідчить про розширення (звуження) діяль-
ності підприємства.

Показники структурної динаміки відображають частку участі кожного виду майна 
в загальній зміні сукупних активів. Їх аналіз дає змогу зробити висновок про те, в які 
активи вкладені знову залучені фінансові ресурси чи які активи зменшились за раху-
нок відпливу фінансових ресурсів.

Дослідження зміни в структурі активів дозволяє одержати важливу інформацію. Так, 
наприклад, зростання питомої ваги оборотних активів може свідчити про:

  формування більш мобільної структури активів, що сприяє прискоренню обер-
тання коштів підприємства;

  відволіканні частини поточних активів на кредитування споживачів готової 
продукції, товарів, робіт, послуг підприємства, дочірніх підприємств та інших 
дебіторів, що свідчить про фактичну іммобілізацію цієї частини оборотних ак-
тивів з виробничого процесу;

  згортання виробничої бази;
  викривлення реальної оцінки основних засобів внаслідок існуючого порядку 
бухгалтерського обліку.

Для того, щоб зробити точні висновки про причини зміни певних пропорцій в 
структурі активів, необхідно провести більш детальний аналіз розділів і окремих 
статей активу балансу, зокрема оцінити стан виробничого потенціалу підприємства, 
ефективність використання основних засобів і нематеріальних активів, швидкість 
обороту поточних активів тощо.

Аналіз пасивів підприємства є невід’ємною частиною комплексного фінансового 
аналізу, розкриває  склад і структуру джерел фінансування активів. Метою аналізу 
пасивів підприємства є визначення політики фінансування операційної і інвестицій-
ної діяльності. Завдяки аналізу пасивів можна з’ясувати такі важливі характеристики 
фінансового стану підприємства як:

  ступінь фінансової залежності від позикового капіталу, 
  рівень фінансових ризиків, 
  рівень контролю акціонерів над фінансовими ресурсами підприємства, 
  характер боргової політики (взаємовідносини з кредиторами, банками, поста-
чальниками);

  рівень капіталізації;
  ознаки наявності фінансової кризи.

Основними напрямками аналізу пасивів балансу є:
  аналіз динаміки пасивів, який проводиться з метою виявлення тенденцій по-
зитивних і негативних змін у джерелах формування фінансових ресурсів;



Аналіз фінансової звітності 237

  аналіз структури пасивів, який проводиться з метою визначення рівня залеж-
ності від кредиторів, рівня ризикованості фінансування, рівня фінансової авто-
номії, рівня диверсифікованості джерел фінансування тощо. Структура пасивів  
віддзеркалює  політику фінансування підприємства і є непрямим свідченням 
майстерності і компетенції фінансового директора;

  коефіцієнтний аналіз, який є доповненням до аналізу динаміки і структури і 
надає більш глибоку інформацію стосовно стійкості, ризикованості і якості 
формування капіталу підприємства.

10.3.Аналіз звіту про фінансові результати
(сукупний дохід) підприємства

Звіт про фінансові результати (сукупний дохід) призначений для обчислення чи-
стого прибутку (збитку) звітного періоду. Цей звіт є своєрідним ланцюгом між балан-
сами початку та кінця звітного періоду. Головна мета звіту про фінансові результати – 
продемонструвати менеджерам та зовнішнім користувачам, які доходи отримав банк 
та які він мав витрати за певний звітний (обліковий період). Отже, зазначений звіт 
стосується лише певного періоду.

Загальною формою розрахунку фінансового результату є формула:
Дохід – Витрати = Прибуток (Збиток)

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фі-
нансові результати та її розкриття у фінансовій звітності українських підприємств 
визначає НП(С)БО №3 «Звіт про фінансові результати». Для складання Звіту про фі-
нансові результати використовуються рахунки доходів і витрат фінансового обліку.

Згідно з МСФЗ, суб’єкт господарювання повинен подавати аналіз витрат, визна-
них у прибутку чи збитку, із застосуванням класифікації, яка базується на характері 
витрат або на їхній функції у суб’єкта господарювання, залежно від того, який аналіз 
забезпечує обґрунтовану та більш доречну інформацію. 

Доходи і витрати, відповідно до принципу нарахування та відповідності доходів 
і витрат, передбаченого ст. 4 ЗУ «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 
Україні» та МСФЗ, – визнаються за принципом нарахування. Це означає, що доходи і 
витрати відображаються у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності у момент 
їх виникнення, незалежно від дати надходження чи сплати коштів. При цьому для 
визначення фінансового результату звітного періоду слід порівняти доходи звітного 
періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів.

За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід у Звіті про 
фінансові результати відображається в момент надходження активу або погашення 
зобов’язання, які призводять до збільшення власного капіталу підприємства (крім 
зростання капіталу за рахунок внесків учасників).

За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відобра-
жаються у Звіті про фінансові результати в момент вибуття активу або збільшення 
зобов’язання, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства (крім 
зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Доходи і витрати наводяться у Звіті про фінансові результати з метою визначення 
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чистого прибутку. Фінансові результати у звіті визначаються і відображаються в роз-
різі звичайної діяльності та надзвичайних подій.

Метою складання звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, 
правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від 
діяльності підприємства за звітний період.

Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів:
І. Фінансові результати – в цьому розділі виділяються показники, які дають змогу 

визначити фінансовий результат від надзвичайної та звичайної діяльності з розподі-
лом її на операційну, інвестиційну і фінансову. Витрати від операційної діяльності по-
дані за функціональною належністю – виробництво, управління, збут. Собівартістю 
реалізованої продукції є виробнича собівартість реалізації. Решта витрат є іншими 
операційними, адміністративними, збутовими. 

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види ді-
яльності, що не є інвестиційною або фінансовою діяльністю. 

Інша діяльність – доходи від інвестиційної або фінансової діяльності (дивіденди, 
відсотки та інші доходи; участь у дочірніх підприємствах у дочірніх підприємствах 
тощо).

Процес розрахунку прибутку (збитку) звітного періоду являє собою послідовність 
наступних етапів:

1. Розрахунок валового прибутку (збитку).
Валовий прибуток = чистий дохід – собівартість реалізованої продукції
3.Визначення фінансового результату – прибутку (збитку) – від операційної діяль-

ності.
Операційний прибуток = валовий прибуток + інші операційні доходи – адміністра-

тивні витрати – витрати на збут – інші операційні витрати
4. Розрахунок прибутку (збитку) до оподаткування.
Прибуток (збиток) до оподаткування = операційний прибуток + доходи від участі 

в капіталі + фінансові доходи + інші доходи – фінансові витрати – витрати від участі 
в капіталі – інші витрати 

5. Визначення чистого прибутку (збитку).
Чистий прибуток (збиток) =  фінансовий результат до оподаткування – витрати на 

податок на прибуток 
II. Сукупний дохід. Цей розділ Звіту було додано в 2013 році. Сукупний дохід 

– зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок господарських опе-
рацій та інших подій . До таких доходів належать: дооцінка (уцінка) необоротних ак-
тивів; дооцінка (уцінка) фінансових інструментів; накопичені курсові різниці; частка 
іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств; інший сукупний до-
хід. Розділ ІІ надає змогу проаналізувати доходи підприємства, які призводять до змін 
у його власному капіталі.

IІІ. Елементи операційних витрат – цей розділ дає можливість проаналізувати 
структуру витрат на виробництво, управління і збут та інших операційних витрат за 
економічними елементами. У цьому розділі відображають витрати операційної діяль-
ності: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні захо-
ди, амортизацію, інші операційні витрати.
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ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій – цей розділ заповняється лише 
акціонерними товариствами. Прибуток на акцію  використовується для оцінки мину-
лих результатів операційної діяльності підприємства з метою формування висновку 
щодо його потенціалу і прийняття рішень про інвестиції. Його економічний зміст по-
лягає в розкритті ефективності (прибутковості) використання підприємством ресур-
сів, наданих власниками його звичайних акцій. 

Для проведення аналізу фінансових результатів підприємства використовують на-
ступні методи аналізу звітності: горизонтальний, вертикальний і факторний. Вихідні 
дані заносяться в аналітичну таблицю.

Для отримання об’єктивних результатів необхідно провести аналіз в наступній по-
слідовності:

1) аналіз динаміки абсолютних показників за звичайними видами діяльності;
2) аналіз структури звіту про фінансові результати;
3) аналіз динаміки видів прибутку;
4) аналіз використання чистого прибутку;
5) факторний аналіз прибутку (валового прибутку, операційного прибутку, прибут-

ку від звичайної діяльності до оподаткування, чистого прибутку);
6) аналіз впливу облікової політики  на показники звіту про фінансові результати;
7) аналіз показників рентабельності підприємства;
8) планування фінансових результатів на основі результатів аналізу і планів розви-

тку підприємства.
Аналіз динаміки звіту про фінансові результати передбачає зіставлення змін в часі 

кожної статті доходів, витрат і прибутків підприємства.
Аналізуючи виручку від реалізації продукції і чистий дохід, необхідно звернути 

увагу на динаміку зміни цих статей Звіту про фінансові результати. Зростання ви-
ручки і, відповідно, чистого доходу свідчить про зростання масштабів діяльності під-
приємства, розширення сфер діяльності, зміцнення позицій на ринку. Але необхідно 
дослідити за рахунок чого відбулося зростання доходів – за рахунок зростання обсягів 
виробництва чи за рахунок зростання цін під впливом інфляційних процесів. Вплив 
останнього фактору не можна вважати позитивним.

Також, важливим є співставлення темпів зростання чистого доходу (ЧД) з темпами 
зростання валюти балансу (ВБ) підприємства. Нормальним вважається дотримання 
наступної нерівності:

Тпрчд > Тпрвб                                                          (10.1)
де ТпрЧд  – темп приросту чистого доходу

ТпрВб – темп приросту активів підприємства
Дотримання цієї нерівності вказує на те, що ресурси підприємства, задіяні в осно-

вній діяльності, використовуються ефективно.
Крім того, в ході аналізу динаміки доходів і витрат, необхідно зіставити темпи 

приросту чистого доходу і темпи приросту собівартості реалізованої продукції, тобто 
перевірити умову оптимізації валового прибутку:

Тпрчд > Тпрсв,                                                         (10.2)
де ТпрСв  – темп приросту собівартості 
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Дане співвідношення темпів приросту призводить до зниженню питомої ваги по-
вної собівартості в чистому доході підприємства, і відповідно, до підвищення ефек-
тивності поточної діяльності підприємства. У разі невиконання умов оптимізації ва-
лового прибутку необхідно виявити причини цього невиконання.

Якщо чистий дохід зростає швидшими темпами, ніж собівартість, це є позитивним 
явищем, оскільки збільшує чутливість валового прибутку підприємства до зміни ви-
ручки від реалізації, і, крім того, збільшує сам валовий прибуток.

Валовий прибуток підприємства характеризує ефективність діяльності виробни-
чих підрозділів. Зростання валового прибутку свідчить про підвищення ефективності 
виробництва – ефективність операційної діяльності.

Аналізуючи інші статті операційних доходів і витрат необхідно порівняти між со-
бою їх питому вагу, а також оцінити темпи зростання витратних статей порівняно 
з дохідними. Так, наприклад, якщо протягом тривалого періоду буде спостерігатися 
швидше зростання постійних операційних витрат порівняно зі зростанням валового 
прибутку та інших операційних доходів, операційний прибуток підприємства буде 
зменшуватися і може перетворитися на збиток, що є дуже негативним явищем. Крім 
того, зростання частки умовно-постійних витрат підприємства, до яких відносять 
адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати, призводить до 
необхідності збільшення обсягу реалізації  або ціни для забезпечення точки беззбит-
ковості. 

Операційний прибуток – це один з ключових результативних показників діяль-
ності підприємства. Операційний прибуток є відображенням ефективності основної 
діяльності підприємства і показує, наскільки успішним є основна діяльність підпри-
ємства без врахування інших факторів. Якщо підприємство отримує операційний 
прибуток, це свідчить про успішність його основної діяльності і про наявність мож-
ливостей для погашення відсотків за кредитами, фінансування інших видів діяльнос-
ті, що не відноситься до операційної. 

Важливим моментом аналізу динаміки Звіту про фінансові результати є аналіз до-
ходів і витрат неопераційної діяльності. Так, наявність фінансових доходів, доходів 
від участі в капіталі, інших доходів на підприємстві, а також позитивна їх динаміка 
свідчить про високий ступінь диверсифікації діяльності підприємства на ринку, що 
забезпечує додаткові джерела доходів і є своєрідним захистом від операційних збит-
ків.

Аналізуючи останній рядок Звіту про фінансові результати – чистий прибуток 
(збиток) необхідно з’ясувати причини його позитивних чи негативних змін. Причини 
або фактори,що вплинули на прибуток, розкриває детальний аналіз статей доходів і 
витрат. При дослідженні позитивної динаміки прибутку, аналіз причин його збіль-
шення дозволить спрямувати зусилля на подальше зростання позитивних результатів 
діяльності підприємства. Особливо важливим є аналіз причин зниження чистого при-
бутку, та перетворення його на збиток протягом періоду, що досліджується. Вияв-
лення причин збитковості підприємства надасть змогу вжити заходів щодо ліквідації 
причин збитків, якщо вони викликані внутрішніми факторами, або шукати альтерна-
тивні варіанти отримання доходів, якщо збитковість підприємства викликана зовніш-
німи факторами впливу.
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10.4.Аналіз звіту про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів відображає надходження і витрату грошових ко-

штів та їх еквівалентів за звітний період. Порядок складання звіту встановлений 
НП(С)БО №4. Ця форма не включається до складу проміжної (квартальної) звітнос-
ті і подається тільки у річній фінансовій звітності. Суб’єкти малого підприємни-
цтва Звіт про рух грошових коштів не складають.

Баланс та Звіт про фінансові результати надають користувачам інформацію щодо 
ресурсів, якими володіє підприємство, та джерел цих ресурсів на певну дату, а також 
інформацію щодо результативності діяльності підприємства протягом певного часу. 

Звіт про рух грошових коштів надає додаткову інформацію для користувачів фі-
нансової звітності щодо змін, що стались у балансі підприємства, а також відносно 
того, наскільки суттєвими є статті доходів та витрат, що були отримані та сплачені 
грошовими коштами. 

Крім того, Звіт про рух грошових коштів, у поєднанні з іншими фінансовими зві-
тами, надає змогу:

1. Оцінити здатність підприємства генерувати майбутні позитивні грошові потоки.
2. Зробити висновки щодо спроможності підприємства погашати свої зобов’язання 

та сплачувати дивіденди.
3. Пояснити причину існування різниці між прибутком у Звіті про фінансові ре-

зультати та грошовими надходженнями і платежами. 
4. Оцінити грошові та негрошові операції підприємства, що відносяться до інвес-

тиційної та фінансової діяльності.
Отже, основною метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання ко-

ристувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про 
зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний 
період (далі – грошові кошти).

Інформація про зміни в грошових коштах – це інформація про джерела надходжень 
грошових коштів протягом звітного періоду та напрями їх використання.

Рух коштів відображається в звіті про рух грошових коштів в розрізі трьох видів 
діяльності: операційної, інвестиційної та фінансової.

 Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також інші 
види діяльності, які не є інвестиційною та фінансовою. Це: надходження 
коштів від реалізації продукції (товарів, послуг);  надходження коштів за 
надання права користування активами (оренда, ліцензії); платежі поста-
чальникам; виплати працівникам тощо.

  Інвестиційна діяльність – це сукупність операцій з придбання та продажу 
довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових (по-
точних) фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів. Це: 
платежі, пов’язані з придбанням основних засобів і нематеріальних активів; 
надходження коштів від продажу необоротних активів; надання позик ін-
шим підприємствам;  надходження коштів від фінансових інвестицій (диві-
денди, відсотки).
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 Фінансова діяльність – це сукупність операцій, які призводять до зміни ве-
личини та (або) складу власного та позикового капіталу. Це: емісія акцій; 
отримання позик та їх погашення; викуп акцій власної емісії; виплата диві-
дендів.

Метою складання звіту про рух грошових коштів – є надання користувачам повної, 
правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах 
підприємства та їх еквівалентах за звітний період).

У звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух грошових коштів протя-
гом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. 
Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, які належать 
до різних видів діяльності, то ці суми слід наводити окремо у складі відповідних ви-
дів діяльності. Внутрішні зміни у складі грошових коштів до звіту про рух грошових 
коштів не включаються.

Процес складання звіту про рух грошових коштів являє собою послідовність  на-
ступних  етапів:

1. Визначення зміни залишків грошових коштів та їх еквівалентів
2. Визначення руху грошових коштів в результаті операційної діяльності
3. Визначення руху грошових коштів в результаті операційної діяльності
4. Визначення руху грошових коштів в результаті операційної діяльності
5. Подання отриманої інформації у формі звіту про рух грошових коштів
Відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для складання Зві-

ту про рух грошових коштів можуть застосовуватись такі методи:
1) прямий метод – за яким розкриваються основні види валових надходжень гро-

шових коштів чи валових виплат грошових коштів із розкриттям конкретних джерел 
та напрямів використання;

2) непрямий метод – за яким чистий прибуток (збиток) коригується відповідно до 
впливу:

  операцій не грошового характеру;
  будь-яких відрахувань або нарахувань минулих чи майбутніх надходжень гро-
шових коштів, що відносяться до операційної діяльності;

  будь-яких відрахувань або нарахувань минулих чи майбутніх виплат грошових 
коштів, що відносяться до операційної діяльності;

  статей доходу або витрат, пов’язаних із рухом грошових коштів від інвестицій-
ної чи фінансової діяльності.

Аналіз руху потоків грошових коштів дає змогу вивчити їх динаміку, визначити 
суму перевищення надходжень над видатками, що дозволяє робити висновки про 
можливості внутрішнього самофінансування. Такий аналіз інформує про наявність у 
підприємства коштів для придбання необхідних засобів виробництва, погашення бор-
гів, фінансування своєї діяльності. Головна мета аналізу грошових потоків полягає в 
оцінці здатності підприємства заробляти грошові кошти визначеного розміру в певні 
строки, необхідні для здійснення запланованих витрат. Для цього необхідно вирішити 
такі задачі:

  вивчення обсягів та джерел грошових коштів підприємства;
  дослідження основних напрямів використання грошових коштів;
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  аналіз достатності власних коштів для здійснення інвестиційної діяльності;
  з’ясування причин розходження між величиною отриманого прибутку та фак-
тичною наявністю грошових коштів;

  досягнення фінансової оптимізації.
Аналіз руху грошових коштів полягає, головним чином, у  визначенні моментів 

і розмірів грошових надходжень і видатків. Ключовим моментом аналізу грошових 
потоків є розрахунок чистого грошового потоку від операційної діяльності. На осно-
ві даних про грошові потоки визначається фінансова гнучкість підприємства, тобто 
його здатність генерувати грошові кошти для своєчасного реагування на різкі зміни 
конкурентного і ринкового середовища, непередбачувані потреби і можливості.

Відсутність мінімально необхідного запасу грошових коштів може свідчити про 
фінансові ускладнення. Надлишок грошових коштів може бути ознакою того, що 
підприємство має збитки, причому причина цих збитків може бути пов’язана як з 
інфляцією та знеціненням грошей, так і з втраченими можливостями їх вигідного роз-
міщення і отримання додаткових доходів. В будь якому випадку саме аналіз грошових 
потоків дозволить встановити реальний фінансовий стан на підприємстві.

Аналіз грошових потоків є одним з ключових моментів аналізу фінансового стану 
підприємства, оскільки завдяки йому вдається з’ясувати, чи спроможне підприємство 
організувати управління грошовими потоками так, щоб в будь-який момент у розпо-
рядженні підприємства була достатня кількість грошових коштів.

Під час аналізу грошових потоків необхідно дати відповіді на наступні питання.
1. В процесі аналізу вхідних грошових потоків:

  чи є причиною збільшення вхідних грошових потоків зростання поточних 
зобов’язань, які вимагатимуть погашення, тобто відтоку грошових коштів у 
майбутньому;

  чи має місце зростання акціонерного (статутного) капіталу за рахунок додат-
кової емісії акцій;

  чи відбувався розпродаж майна підприємства протягом звітного періоду;
  чи спостерігається скорочення запасів товарно-матеріальних цінностей, неза-
вершеного виробництва, готової продукції на складі і товарів.

Позитивні відповіді на ці питання є свідченням того, що збільшення вхідного 
грошового потоку не можна вважати абсолютно позитивним явищем, оскільки воно 
може призвести до значних відтоків грошових коштів у майбутньому, або свідчити 
про проблеми підприємства з поточними розрахунками, формуванням капіталу тощо.

2. В процесі аналізу вихідних грошових потоків:
  чи має місце скорочення показників оборотності оборотних активів;
  чи спостерігається зростання величини запасів і дебіторської заборгованості;
  чи відбувалось різке зростання обсягів продажу товарів, що потребувало до-
даткових витрат, пов’язаних з їх реалізацією;

  чи здійснювались надлишкові виплати акціонерам понад рекомендованої нор-
ми розподілу чистого прибутку (близько 30%);

  чи спостерігається затримка по сплаті податків, зборів і обов’язкових платежів;
  чи відбувається затримка виплат персоналу по заробітній платі?
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Позитивні відповіді на вказані питання можуть свідчити про те, що збільшення  
вихідного грошового потоку має різні причини і може свідчити як про позитивні (роз-
ширення підприємства), так і про негативні наслідки, наприклад, неефективне управ-
ління рухом грошових коштів, про проблеми з виробництвом і реалізацією продукції, 
про надлишкове «вимивання» капіталу з підприємства тощо.

У результаті аналізу руху грошових коштів можна зробити попередні висновки 
про причини дефіциту грошових коштів, якими є:

  низька рентабельність продажу, активів і власного капіталу;
  великі капітальні витрати, не забезпечені відповідними джерелами фінансу-
вання;

  велике податкове навантаження, а також значні виплати акціонерам;
  надлишкова частка позикового капіталу в пасиві балансу і пов’язані з цим ви-
сокі витрати на обслуговування капіталу (значні відсоткові платежі);

  зниження показників оборотності оборотних активів, тобто залучення до обо-
роту підприємства додаткових грошових ресурсів.

10.5. Аналіз звіту про власний капітал. Аналіз основних 
фінансових коефіцієнтів

Інформація, відображена в першому розділі пасиву балансу «Власний капітал», 
показує загальну картину стану власного капіталу та його окремих позицій на поча-
ток та кінець звітного періоду. На основі цієї інформації можна провести поверховий 
аналіз показників, в основі розрахунку яких є власний капітал. Розшифрування пер-
шого розділу пасиву балансу, яке дає змогу фінансовому аналітику дійти висновків 
щодо змін, які відбулися в складі власного капіталу підприємства, причини цих змін 
та існуючі тенденції, міститься у звіті про власний капітал. Порядок складання звіту 
регламентується НП(С)БО №5.

Звіт складається у формі шахової таблиці в розрізі статей, які включаються до 
складу першого розділу пасиву балансу та причин їх зміни. Шаховий принцип побу-
дови звіту передбачає розміщення по горизонталі елементів (статей) власного капіта-
лу, а по вертикалі – основних операцій, які можуть призвести до зміни окремих статей 
і власного капіталу в цілому.

Звіт про власний капітал складається на підставі балансу, звіту про фінансові ре-
зультати, а також аналітичних даних до відповідних облікових регістрів. За правиль-
ного відображення операцій, які призвели до змін у складі власного капіталу, залишок 
власного капіталу на кінець року (в цілому та у розрізі окремих статей), який відо-
бражається у балансі, збігається з тим, який показується у звіті про власний капітал. 
Суми, що зменшують статті власного капіталу, наводяться в дужках.

Якщо залишки власного капіталу на початок року, що відображаються в балансі 
підприємства, скоригувати на приріст (чи зменшення) власного капіталу за даними 
звіту про власний капітал, то ми отримаємо балансовий залишок власного капіталу 
на кінець періоду. Якщо залишки, які містяться в балансі, збігаються з даними, наве-
деними у звіті про власний капітал, то звітність складена правильно.

Вимоги до форми і змісту Звіту про власний капітал містяться в НП(С)БО №5, 
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що надає інформацію про зміни, які відбулися у складі власного капіталу за рахунок: 
зміни в обліковій політиці; виправлення помилок; іншого сукупного доходу; чистого 
прибутку (збитку) звітного періоду; розподілу прибутку; внесків учасників; вилучен-
ня капіталу; інших змін в капіталі.

Метою складання звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у 
складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

На стан і тенденції зміни власного капіталу підприємства впливають і показники 
його фінансового стану, зокрема показники (коефіцієнти) фінансової стійкості, ліквід-
ності і платоспроможності, ділової і ринкової активності і показники рентабельності.

Основні фінансові коефіцієнти відображені в табл. 10.5.
Таблиця 10.5.

Основні коефіцієнти аналізу фінансового стану підприємства

Показник Формула для розрахунку
Рекомендоване 
значення, тен-
денції змін

1 2 3
1. Показники ліквідності

1.1. Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності

Грошові кошти
Поточні зобов’язання

0,2 – 0,35

1.2. Коефіцієнт швидкої
ліквідності

Грошові кошти + поточні фінансові 
вкладення+ дебіторська заборгованість
Поточні зобов’язання

0,7 – 1,5

1.3. Коефіцієнт поточної
ліквідності

Оборотні активи
Поточні зобов’язання

1 – 2,5

1.4. Коефіцієнт критичної
ліквідності

Оборотні активи – Запаси
Поточні зобов’язання

0,7 – 1,5

2. Показники ділової активності
2.1. Оборотність оборотних 
активів

Чистий дохід
Середня величина оборотних активів

Збільшення

2.2. Тривалість одного обороту 
оборотних активів

Тривалість періоду (365)
Коефіцієнт оборотності оборотних 
коштів

Зменшення

2.3. Оборотність виробничих 
запасів

Собівартість
реалізованої продукції
Середні виробничі запаси

Збільшення

2.4. Тривалість одного обороту 
виробничих запасів

Тривалість періоду (365)
Коефіцієнт оборотності виробничих 
запасів

Зменшення

2.5. Коефіцієнт оборотності дебі-
торської заборгованості

Чистий дохід
Середня дебіторська  заборгованість

Збільшення

2.6. Тривалість одного обороту 
дебіторської заборгованості

Тривалість періоду (365)
Коефіцієнт оборотності дебіторської 
заборгованості

Зменшення

2.7. Коефіцієнт оборотності кре-
диторської заборгованості 

Чистий дохід
Середня  кредиторська  заборгованість

Збільшення
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Продовження таблиці 10.5
2.8. Тривалість одного обороту 
кредиторської заборгованості 

Тривалість періоду (365)
Коефіцієнт оборотності кредиторської 
заборгованості

Зменшення

2.9.Коефіцієнт стійкості еконо-
мічного зростання

Реінвестований прибуток
Валюта балансу
Або
Реінвестований прибуток
Власний капітал

Збільшення

3. Показники фінансової стійкості
3.1.Коефіцієнт  фінансової стій-
кості

Власний капітал
Позиковий капітал

>0,8

3.2.Коефіцієнт фінансової ста-
більності

Власний капітал + Довгострокові 
зобов’язання
Валюта балансу

> 0,7-0,9

3.3.Коефіцієнт фінансової неза-
лежності

Власний капітал
Валюта балансу

> 0,5

3.4.Коефіцієнт фінансової за-
лежності

Позиковий капітал
Валюта балансу

< 0,5

3.5. Коефіцієнт фінансового 
ризику

Позиковий капітал
Власний капітал

< 0,8

3.6. Власний оборотний капітал Власний капітал – Необоротні активи Збільшення
3.7. Робочий капітал Оборотні активи – Поточні 

зобов’язання
Збільшення

3.8. Коефіцієнт забезпеченості 
власним оборотним капіталом Власний оборотний капітал

Оборотні активи
≥ 0,1
Збільшення

3.9. Коефіцієнт забезпеченості 
робочим капіталом Робочий капітал

Оборотні активи
0,75 – 1
Збільшення

3.10. Коефіцієнт маневреності 
власного оборотного капіталу Власний обортний капітал

Власний капітал
0,2 – 0,5  Збіль-
шення

4. Показники рентабельності
 4.1. Рентабельність продукції за 
операційним прибутком Операційний прибуток

Собівартість реалізованої продукції

Збільшення

4.2.Рентабельність операційної 
діяльності Операційний прибуток

Операційні витрати

Збільшення

4.3.Операційна рентабельність 
продажу Операційний прибуток

Чистий дохід

Збільшення

4.4. Чиста рентабельність про-
дажу Чистий прибуток

Чистий дохід

Збільшення
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Продовження таблиці 10.5.
4.5. Рентабельність активів Чистий прибуток

Валюта балансу
Збільшення

4.6. Рентабельність власного 
капіталу

Чистий прибуток
Власний капітал

Збільшення

5. Показники руху грошових коштів
5.1.Грошова рентабельність про-
дажу

Чистий операційний грошовий потік
Чистий дохід Збільшення

5.2.Грошове наповнення опера-
ційної маржі

Чистий операційний грошовий потік
Операційний прибуток Збільшення

5.3..Коефіцієнт Бівера Чистий прибуток + Амортизація
Позиковий капітал

> 0,2

5.4.Період погашення боргу Позиковий капітал
Чистий операційний грошовий потік

Зменшення

5.5.Коефіцієнт ліквідності гро-
шового потоку

Позитивний грошовий потік +  Δ  гро-
шових коштів
Негативний грошовий потік

Збільшення

Фінансова стійкість підприємства – одна з найважливіших характеристик його 
діяльності та фінансово-економічного добробуту. Фінансова стійкість має характе-
ризуватися таким станом фінансових ресурсів, який би відповідав вимогам ринку і 
водночас задовольняв потреби розвитку підприємства.

Виділяють наступні основні складові аналізу фінансової стійкості підприємства:
1. Аналіз структури джерел фінансування (структури капіталу).
2. Аналіз фінансування окремих складових активів (перш за все запасів і витрат).
3. Аналіз  платоспроможності і ліквідності.
Перший напрямок аналізу фінансової стійкості по суті є аналізом структури дже-

рел фінансування підприємства, тобто аналізом пасиву балансу. Основними напрям-
ками аналізу пасивів підприємства є:

а) аналіз динаміки пасиву балансу;
б) аналіз структури пасиву балансу;
в) аналіз коефіцієнтів структури капіталу.
Для оцінки фінансової стійкості підприємства необхідно проаналізувати не тільки 

структуру фінансових ресурсів, а і напрямки їх використання. Розрізняють два спосо-
би аналізу  забезпечення окремих активів джерелами їх фінансування:

а) аналіз абсолютних показників фінансової стійкості з відповідним виділенням 
типів фінансового стану;

б) аналіз відносних показників фінансової стійкості.

 Платоспроможність – це можливість підприємства наявними грошовими 
ресурсами своєчасно погасити свої строкові зобов’язання. Іншими словами, 
це постійна наявність грошових коштів та їх еквівалентів, достатніх для 
погашення кредиторської заборгованості, що вимагає негайної сплати. Пла-
тоспроможність є зовнішнім проявом фінансової стійкості підприємства.
 Ліквідність – це здатність підприємства розраховуватися за своїми поточ-
ними зобов’язаннями шляхом перетворення активів на гроші.

Ліквідність розглядають з двох позицій:
1) як час, необхідний для продажу активу;
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2) як суму, одержану від продажу активу.
Тому, ліквідність можна охарактеризувати як здатність підприємства перетворюва-

ти свої активи в грошові кошти для покриття своїх необхідних платежів з настанням 
їх термінів та швидкість здійснення цього. Рівень ліквідності активів визначається 
тривалістю періоду часу, протягом якого певний актив може бути перетворено на гро-
шові кошти. Чим коротшим є період  трансформації активу у грошові кошти, тим ви-
щим є рівень ліквідності активу.

При дослідженні поточної платоспроможності (ліквідності)  порівнюються суми 
платіжних засобів підприємства зі строковими зобов’язаннями. До платіжних засобів 
відносяться: грошові кошти, короткострокові цінні папери (які можуть бути швидко 
реалізовані й перетворені в гроші) та частина дебіторської заборгованості щодо якої 
є впевненість у надходженні. До складу строкових зобов’язань включаються поточні 
пасиви, короткострокові кредити банків, кредиторська заборгованість за товари, ро-
боти, послуги, бюджету тощо.

Ефективність роботи підприємства визначається не лише високою прибутковістю. 
Дуже важливим є те, яким чином підприємство керує своїми ресурсами, яку кількість 
ресурсів воно використовує для досягнення прибутковості та які грошові потоки при 
цьому генерує. Рівень використання ресурсів підприємства, швидкість та інтенсив-
ність їх обертання визначається показниками ділової активності.

Аналіз ділової активності має здійснюватися як на кількісному, так і на якісному 
рівнях. Аналіз на якісному рівні передбачає оцінку діяльності підприємства за нефор-
мальними критеріями, а саме:

  розширення ринків збуту (як внутрішніх, так і зовнішніх);
  наявність унікальної продукції;
  ділова репутація підприємства, його імідж;
  конкурентоспроможність підприємства;
  наявність постійних постачальників і покупців;
  наявність довгострокових угод купівлі-продажу;
  наявність популярних торгових марок тощо.

Наведені критерії варто порівнювати з аналогічними критеріями інших підпри-
ємств, що функціонують в одній галузі економіки.

Кількісні критерії ділової активності характеризуються системою абсолютних і 
відносних показників. До абсолютних показників належать: обсяг реалізованої про-
дукції, товарів, робіт, послуг; прибуток; величина авансованого капіталу; розмір обо-
ротних активів; інтенсивність руху грошових потоків тощо. Ці показники доцільно 
порівнювати в динаміці за певний проміжок часу. Відносними показниками ділової 
активності є показники оборотності активів (табл.10.5.).

 Ринкова активність підприємства – це успішність, ефективність та ін-
тенсивність його діяльності на різних ринках, де воно функціонує. 

За видами ринку ринкова активність підприємства розподіляється на:
  активність на ринку товарів і послуг;
  активність на фінансовому ринку, в тому числі:

а) активність на ринку капіталу;
б) активність на грошово-кредитному ринку;
в) активність на фондовому ринку.



Аналіз фінансової звітності 249

Також можна класифікувати ринкову активність підприємства відповідно до видів 
його діяльності: операційної, інвестиційної і фінансової. Так, операційна діяльність 
підприємства реального сектору економіки здійснюється на ринку товарів і послуг. 
Основними показниками ринкової активності на цьому ринку є:

1) показники оборотності активів;
2) показники рентабельності операційної діяльності.
Інвестиційна діяльність здійснюється як на ринку товарів і послуг (реалізація ін-

вестиційних проектів щодо реальних інвестицій), так і на фінансовому ринку (ку-
півля акцій і облігацій – фондовий ринок, отримання дивідендів – ринок капіталів, 
розміщення депозитів – грошово-кредитний ринок). 

Показники ринкової активності реальних інвестицій можна поділити на дві групи:
1) показники активності інвестиційної діяльності:

  динаміка основних засобів за первісною вартістю;
  динаміка грошових потоків від придбання і реалізації необоротних активів.

2) показники ефективності інвестицій.
Фінансова діяльність підприємства здійснюється на грошово-кредитному ринку 

(отримання банківських кредитів), фондовому ринку (емісія акцій і облігацій) та рин-
ку капіталів (виплата дивідендів). Показниками ринкової активності підприємства на 
цих ринках є:

1) показники активності фінансової діяльності:
  динаміка питомої ваги кредитних ресурсів у складі капіталу підприємства;
  динаміка питомої ваги капіталу, отриманого від емісії акцій або облігацій у 
складі капіталу підприємства;

  динаміка дивідендних виплат;
2) показники ефективності фінансової діяльності (показники рентабельності капі-

талу).

 Рентабельність – це відносний показник, що відображає ступінь прибут-
ковості господарської діяльності підприємства. Під час аналізу рентабель-
ності підприємства чи продукції мають бути досліджені як поточні рівні 
рентабельності, так і динаміка їх змін. Показники рентабельності дуже 
важливі при комплексному аналізі його діяльності. На підставі аналізу рен-
табельності підприємства проводиться інвестиційна політика, а на під-
ставі аналізу рентабельності продукції – політика ціноутворення.

Рентабельність дає уявлення про відношення між отриманим результатом і вико-
ристаними ресурсами, і, відповідно, про ефективність діяльності підприємства. Дже-
релом інформації для аналізу рентабельності є всі форми фінансової звітності. Зрос-
тання показників рентабельності в динаміці свідчить про підвищення ефективності 
діяльності підприємства.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
1. Що таке фінансова звітність? Основна інформація, яку містить фінансова звіт-

ність підприємства.
2. Назвіть основні складові фінансової звітності та охарактеризуйте їх призна-

чення.
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3. Економічна характеристика балансу підприємства, його будова та методи ана-
лізу балансу.

4. Сутність і призначення звіту про фінансові результати, його будова та методи 
аналізу.

5. Сутність і призначення звіту про рух грошових коштів, його будова та методи 
аналізу.

6. Сутність і призначення звіту про власний капітал, його будова та методи ана-
лізу.

7. Призначення коефіцієнтного аналізу та характеристика основних груп фінан-
сових коефіцієнтів.

8. Зміст фінансової стійкості і рентабельності підприємства та методи її оцінки.
9. Зміст ліквідності і платоспроможності підприємства та методи їх оцінки.
10. Сутність ділової і ринкової активності підприємства та методи їх оцінки.

ТЕСТИ

1. Основними принципами побудови фінансової звітності є:
а) обачність, повнота, автономність, послідовність, безперервність, єдиний 
грошовий вимірник, періодичність;

б) обачність, принциповість, єдність, обґрунтованість, відповідальність, 
абстрактність;

в) повнота, абстрактність, принциповість, єдність, обґрунтованість, відпо-
відальність, періодичність;

2. Оцінка структури ресурсів підприємства, ліквідності і платоспромож-
ності може бути проведена за допомогою:
а) балансу;
б) звіту про фінансові результати;
в) звіту про рух грошових коштів;
г) звіту про власний капітал.

3. Обов’язкове оприлюднення річної фінансової звітності не передбачено 
для:
а) підприємств-емітентів облігацій;
б) професійних учасників фондового ринку;
в) малих приватних підприємств;
г) публічних акціонерних товариств.

4. Звіт про рух грошових коштів складається:
а) щоквартально і щорічно;
б) лише щоквартально;
в) лише щорічно.

5. Якщо темп приросту чистого доходу перевищує темп приросту валюти 
балансу протягом відповідного періоду, це означає, що:
а) темп приросту прибутку буде перевищувати темп приросту чистого до-
ходу;
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б) ресурси підприємства, задіяні в основній діяльності використовуються не-
достатньо ефективно;

в) ресурси підприємства, задіяні в основній діяльності використовуються до-
статньо ефективно.

6. До складових аналізу фінансової стійкості належать:
а) аналіз рентабельності, аналіз витрат, аналіз структури активу балансу;
б) аналіз структури активу балансу, аналіз структури пасиву балансу, аналіз 
доходів і витрат;

в) аналіз структури джерел фінансування, аналіз фінансування окремих скла-
дових активів, аналіз платоспроможності і ліквідності.

7. Платоспроможність – це:
а) здатність підприємства якомога швидше розраховуватись зі своїми поста-
чальниками;

б) це можливість підприємства наявними грошовими ресурсами своєчасно 
погасити свої строкові зобов’язання;

в) здатність активів швидко перетворюватися на грошові кошти;

8. Ліквідність підприємства – це:
а) здатність підприємства перетворювати свої активи в гроші для покрит-
тя своїх необхідних платежів в міру настання їх термінів та швидкість 
здійснення цього;

б) це можливість підприємства наявними грошовими ресурсами своєчасно 
погасити свої строкові зобов’язання;

в) здатність активів швидко перетворюватися на грошові кошти;

9.Показниками ділової активності визначаються:
а) швидкість перетворення активів у грошові кошти;
б) ступінь використання ресурсів підприємства, швидкість та інтенсивність 
їх обертання; 

в) залежність підприємства від позикових джерел фінансування;

10. Якщо швидкість обертання оборотних активів за період зросла, то 
тривалість їх обертання:
а) також зросла;
б) зменшилася;
в) не змінилася.

ГЛОСАРІЙ
Активи – ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, ви-

користання яких, як очікується, забезпечить отримання економічних вигод у майбут-
ньому.

Баланс – звіт про фінансовий стан підприємства, котрий відображає на певну дату 
його активи, зобов’язання та власний капітал.

Вертикальний (структурний) фінансовий аналіз – одна з систем фінансового 
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аналізу, яка ґрунтується на структурному розкладанні окремих показників фінансової 
звітності підприємства.

Власний капітал – частина в активах підприємства, що залишається після вира-
хування його зобов’язань. 

Горизонтальний (трендовий) аналіз – одна з систем фінансового аналізу, яка ба-
зується на вивченні динаміки окремих фінансових показників у часі.

Зобов’язання – заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих по-
дій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів 
підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

Порівняльний аналіз – метод комплексного фінансового аналізу, в межах якого 
ідентифікація економічного потенціалу об’єкта аналізу здійснюється на основі інтер-
претації відхилень розрахункових значень визначеної сукупності цільових показників 
від еталонних величин.

Примітки до фінансових звітів – сукупність показників і пояснень, яка забезпе-
чує деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, 
розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами).

Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінан-
совий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний 
період.

Фінансовий аналіз – процес дослідження фінансового стану та результатів фінан-
сової діяльності підприємства з метою виявлення резервів підвищення його ринкової 
вартості і забезпечення ефективного розвитку.

Фінансові коефіцієнти – система фінансових показників, яка характеризує спів-
відношення основних результатів діяльності підприємства, окремих структурних 
елементів активів і капіталу, що використовуються. Фінансові коефіцієнти широко 
використовуються в процесі аналізу фінансового стану підприємства і різних аспектів 
його фінансової діяльності.
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ТЕМА 11

ВНУТРІШНЬОФІРМОВЕ
ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ

ТА ПЛАНУВАННЯ

11.1. Сутність, мета, завдання, принципи та інформаційна база  фінансового
планування і прогнозування.

11.2. Методи фінансового прогнозування і планування та його класифікація.
11.3. Прогнозування та два рівні фінансового планування.

11.1. Сутність, мета, завдання, принципи та інформаційна 
база фінансового планування і прогнозування

В умовах поглиблення ринкових процесів в економіці України виникає нагаль-
на потреба ефективної організації фінансово-господарської діяльності підприємств 
спрямованої на забезпечення конкурентоспроможного розвитку. Сучасна система 
управління фінансами підприємства передбачає розробку і прийняття цільових уста-
новок кількісного і якісного характеру та визначення шляхів найефективнішого їх до-
сягнення. Головним завданням фінансового менеджменту є забезпечення стійкості, 
орієнтації на оптимальні прибу тки та самофінансування господарської діяльності, 
контроль кре дитних, бюджетно-кошторисних, інвестиційних показників і витрат, 
тощо. Таким чином фінансовий менеджмент базується на прогнозуванні і плануванні 
всіх фінансових потоків, які опосередковують операційну і фінансову діяльність. 

Фінансове планування слід розглядати як інструмент ринкового механізму ціле-
спрямованої дії на господарську діяльність в цілому, на окремі ланки і суб’єкти гос-
подарювання з метою обґрунтування ефективності прийнятих економічних та соці-
альних рішень з урахуванням їх забезпеченості джерелами фінансування, оптимізації 
намічених витрат і позитивних кінцевих результатів. 

Засадами фінансового планування мають бути знання об’єктивних закономірнос-
тей суспільного розвитку, тенденцій руху фінансових ресурсів, вивчення вихідної 
бази (умов), результативності раніше проведених заходів та фінансових операцій, ви-
користання сучасних методів планування, оцінювання рішень та багатоваріантність 
розрахунків.

Обгрунтування фінансових показників фінансових операцій, як і результативність 
багатьох господарських рішень, досягається у про цесі фінансового планування та про-
гнозування. Ці два дуже близь ких поняття в економічній літературі й на практиці час-
то ототожню ються. Фактично фінансове прогнозування має передувати плану ванню і 
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здійснювати оцінку численних варіантів (відповідно визначати можливості управління ру-
хом фінансових ресурсів на макро- і мікрорівнях). За допомогою фінансового планування 
конкретизуються про гнози, визначаються конкретні шляхи, показники, взаємоув’язані 
зав дання, послідовність їх реалізації, а також методи, що сприяють до сягненню обраної 
мети.

 Фінансове планування – це науковий процес обгрунтування на певний період 
руху фінансових ресурсів підприємства і відповідних фінансових відносин. При 
цьому об’єктом планування виступає фінансова діяльність підприємства. 
Для формування використання різноманітних фондів грошових коштів визна-
чається рух ресурсів, фінансові відносини, які опосередковують їх, і нові вартіс-
ні пропорції.

Планування є надзвичайно громіздким процесом, який вимагає не тільки значних 
витрат фінансових ресурсів та робочого часу, а й нормаль ного функціонування еко-
номічної системи країни. Але планування, як важлива функція управління підпри-
ємством – об’єктивно необхідний про цес визначення цілей діяльності на певний 
період, а також засобів, способів та умов їх досягнення. Саме планування об’єднує 
структурні підрозділи підприємства загальною метою діяльності, надає всім процесам 
однонапранленості та скоординованості, що дає змогу найбільш повно й ефективно 
використовувати наявні ресурси, професійно розв’язувати різноманітні управлінські 
завдання. У ринковій економіці планування на підприємстві носить внутріфірмовий 
характер, тобто відсутні елементи директивності.

Необхідність складання фінансових планів визначається багатьма причинами, на-
приклад, В Ковальов виділяє три найважливіших (рис. 11.1.).

 

  
   

Причини 
складання 
фінансових 
планів 

Координуюча роль плану 

Невизначеність майбутнього 

Оптимізація економічних наслідків 

Рис. 11.1. Причини складання фінансових планів 

Зміст координуючої ролі плану полягає у наявності добре деталізованих і 
взаємопов’язаних цільових установок, що дисциплінують оперативну і перспективну 
діяльність підприємства.

Невизначеність у майбутньому полягає не у визначенні точних цифр і орієнтирів 
стану фірми у майбутньому , а в установленні важливих напрямів (коридору), в межах 
яких може коливатись той чи інший показник.

Оптимізація економічних наслідків полягає в тому, що будь-яке неузгодження чи 
збій діяльності системи потребує фінансових затрат на його подолання. Якщо є план, 
ймовірність збою є нижчою.

Планування пов’язане, з одного боку, із запобіганням помилко вих дій у галузі фінан-
сів, з іншого – зі зменшенням числа невикори станих можливостей. 

Фінансове планування являє со бою процес розробки системи фінансових планів і 
планових (норматив них) показників для забезпечення розвитку підприємства необхідними 
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фінансовими ресурсами і підвищення ефективності його фінансової діяльності у пер-
спективі.

Основні завдання фінансового планування діяльності підприємства такі:
  забезпечення необхідними фінансовими ресурсами виробничої, інвестиційної та 
фінансової діяльності;

  визначення шляхів ефективного вкладення капіталу, оцінка ступеню раціональ-
ного його використання;

  виявлення внутрішньогосподарських резервів збільшення при бутку за рахунок 
економного використання грошових коштів;

  встановлення раціональних фінансових відносин з бюджетом, банками та іншими 
підприємствами;

  дотримання інтересів акціонерів та інших інвесторів;
  контроль за фінансовим станом, платоспроможністю та кредитоспроможністю 
підприємства.

За змістом фінансове планування охоплює управління грошо вими потоками, 
дебіторською і кредиторською заборгованістю, кредитними ресурсами, дивідендною 
політикою, інвестиційною, емісійною діяльністю, регулюванням структури ак тивів і 
структури капіталу.

Основна мета внутрішньофірмового планування – забезпечення оптимальних 
можливостей для успішної господарської діяльності, одержання необхідних для цього 
коштів і в кінцевому підсумку до сягнення прибутковості підприємства.

На всіх етапах історичного розвитку та рівнях управління фінан сове планування від-
значалося загальними ознаками, які дозволяють виділити його з єдиної системи плану-
вання. До них належать особ ливі об’єкти, сфери планування, мета і характер плануван-
ня, форма основних показників. Загальні ознаки фінансового планування:

  об’єктом фінансового планування завжди виступає фінансо ва діяльність підпри-
ємства, на яку справляє істотний вплив рух фінан сових відносин і вартісних про-
порцій;

  сфера його діяльності охоплює в основному перерозподільчі процеси, які здій-
снюються за допомогою фінансів при утворенні, розподілі та використанні фон-
дів грошових коштів;

  фінансове планування звернене до вартісної сторони відтво рення, його основна 
мета полягає в обгрунтуванні фінансових мож ливостей забезпечення майбутніх 
проектів та їхньої ефективності;

  фінансові показники, завдання, плани завжди розраховуються у вартісній формі, 
носять синтетичний характер, базуються на виробничих показниках, але не ви-
ступають їх пасивним вираженням.

У процесі обгрунтування фінансових завдань здійснюється не просто перерахунок 
натуральних даних у вартісні, а визначається ефективність майбутніх витрат, вибір ра-
ціональних форм мобілізації доходів, їх розподіл, виходячи з доцільності та кінцевих 
результатів.

Ринкова економіка вимагає від підприємницьких структур якіс но нового планування, 
бо за всі негативні наслідки і прорахунки розроблюваних планів відповідальність несуть 
самі підприємства.
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Держава виступає центральним інститутом, який здійснює уп равління суспіль-
ством та охорону його економічної й соціальної структури. Одна з основних функцій 
держави – створення правової основи для регулювання її економічної системи. Держав-
ними регуля торами виступають нормативні й законодавчі акти, що приймають ся дер-
жавними органами влади. Таким чином, ринкова економіка регулюється. Регулювання 
ринкових відносин може здійснюватися різними способами:

  шляхом встановлення регламентуючих правил;
  через детальну організацію функціонування ринку (товарні, фондові, валютні та 
ф’ючерсні біржі, інвестиційні інститути тощо);

  шляхом встановлення жорсткого державного контролю (регулювання валютно-
го ринку та контроль за його діяльністю, а та кож за діяльністю ринку капіталів 
і діями монополістів і т. ін.)

Місце фінансового планування в ринковій економіці визначаєть ся тим, що плану-
вання – це одна з функцій управління, тому фінан сове планування – функція управ-
ління фінансами. Функція плану вання охоплює весь комплекс заходів для опрацювання 
планових зав дань та їх планомірного і цілеспрямованого втілення в життя.

Однак поряд з факторами, які вимагають широкого застосування фінансового пла-
нування у сучасних економічних умовах, діють також фактори, що обмежують його 
використання підприємствами України. До них належать:

  високий ступінь невизначеності на українському ринку, по в’язаний з глобаль-
ними змінами у всіх сферах суспільного життя;

  відсутність ефективної нормативно-правової бази у сфері  внутрішньовиробни-
чого фінансового планування;

  обмежені фінансові можливості підприємств для здійснення серйозних фінансо-
вих розробок у галузі планування.

Значення фінансового планування для підприємства полягає в тому, що воно:
  втілює вироблені стратегічні цілі у форму конкретних фінан сових показників;
  надає можливості визначення життєздатності фінансових про ектів;
  служить інструментом одержання зовнішнього фінансування.

Для здійснення ефективного фінансового планування більші мож ливості мають великі 
підприємства, оскільки у них достатньо фінан сових засобів для залучення висококва-
ліфікованих спеціалістів, які забезпечують проведення широкомасштабної планової 
роботи в га лузі фінансів.

На малих підприємствах, як правило, для цього не вистачає гро шових коштів, хоча 
потреба у фінансовому плануванні саме для та ких структур гостріша, ніж для великих 
підприємств. Вони частіше потребують залучення позикових коштів для забезпечен-
ня своєї господарської діяльності. Крім цього, зовнішнє середовище справляє значний 
вплив на їхню діяльність і важче піддається контролю.

Для якісного фінансового планування велике значення має інформаційна база. Ін-
формаційні джерела поділяються на внутрішні та зовнішні.

До внутрішньої інформації, що лежить в основі розробки фінан сових планів відно-
сять:

  виробничу програму підприємства;
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  розрахунки потреби у виробничо-матеріальних запасах, трудових ресурсах і ко-
шториси відповідних витрат; 

  план продажу продукції;
  розрахунки платежів до бюджету і позабюджетні фонди;
  план технічного розвитку та обсяги інвестицій;
  план соціального розвитку підприємства та ін.

До зовнішньої інформації відносять:
  інформацію про зміни в грошово-кредитній, податковій, бюджетній по-
літиці;

  прогноз кон’юнктури ринку;
  стан розвитку страхового та валютного ринків;
  інвестиційний клімат та ін.

Організація фінансового планування, яка відповідає об’єктивним вимогам, передба-
чає більш усвідомлене врахування його основних принципів. Методологія фінансового 
планування базується на таких найважливіших принципах:

  принцип об’єктивної необхідності використання фінансового планування для 
початкової стадії управління фінансами підприємства. Це означає, що даний 
процес необхідний, стає обов’язковим як найважливіший інструмент і спосіб 
визначення фінансових можли востей підприємства, прогнозування раціональ-
них вартісних пропорцій, відносин, відповідно й руху грошових ресурсів для 
виконан ня накреслених програм, завдань;

  принцип ефективності, який відображає якісну сторону даного процесу та орієнтує 
його на досягнення позитивних фінансових резуль татів за окремими операціями від 
діяльності кожного підрозділу підприємства, на досягнення бажаного економічного 
і соціального ефекту;

  принцип комплексності та єдності мети, який передбачає уз годження виробни-
чих і фінансових ресурсів, планів на різних рівнях управління підприємством. 
При цьому потрібне поєднання загаль нодержавних, колективних та особистих 
економічних інтересів учас ників відтворення. Тільки за дотримання цього прин-
ципу у поєднанні з іншими можливе визначення ефективної, розумної фінансової 
полі тики підприємства;

  принцип науковості, який підсумовує основні риси планування, забезпечує 
реальність, ефективність запланованих завдань. Наукова обгрунтованість 
фінансових планів підприємств означає не тільки їх реальність, але й перед-
бачає вибір кращих рішень з урахуванням довгострокових вигод. Це в свою 
чергу залежить від прогресивних методів обгрунтування джерел і способів 
фінансуван ня накреслених заходів, раціонального розподілу ресурсів, оптимі-
зації вартісних пропорцій і фінансових взаємовідносин, які стимулюють про-
гресивні процеси.
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11.2. Методи фінансового прогнозування і планування та 
його класифікація

В умовах поглиблення ринкових відносин змінюється механізм та методи їх реалізації 
залежно від рівня розвитку виробничих сил, на уки й багатьох інших факторів. Стихійна 
діяльність будь-якого суб’єкта є непередбачуваною за своїми наслідками і пов’язана з 
великим фінансовим ризиком. Прогнозована діяльність є передбачуваною. Вона ґрун-
тується на багатоваріантному науковому дослідженні напрямів, обсягів, ресурсних 
можливостей і очікуваних фінансових результатів, що мінімізує ризик втрат авансо-
ваного капіталу. Процес передбачен ня протікає в такій логічній послідовності: 

1) формується гіпотеза про можливий розвиток підприєм ства (галузі) у майбут-
ньому. 

2) на багатоваріантній основі дослі джується розвиток подій у майбутньому і про-
гнозуються можливі напрями, обсяги і очікувані фінансові результати підприємства 
на перспективу.

3) на підставі прогнозу розробляється план, в якому конкретизу ються шляхи і за-
соби досягнення прогнозованих цілей.

Прогнозування має специфічні методологічні основи, відмінні від методології 
планування. Склад показників прогнозу може значно відрізнятися від складу по-
казників майбутнього плану. У чомусь про гноз може виявитися менш деталізова-
ним, ніж розрахунки планових завдань, а в чомусь він буде більш проробленим.

Щоб обгрунтувати свою думку, фахівці з прогнозування спирають ся на різно-
манітні джерела інформації та методи прогнозування. До методів прогнозування 
відносяться методи економічної статистики, математично-статистичні методи ви-
вчення зв’язків, методи економічної кібернетики й оптимального програмування, 
економічні ме тоди, методи дослідження операцій і теорії прийняття рішень та інші. 
Немає єдиного, універсального методу прогнозування. У зв’язку з величезною 
розноманітністю прогнозованих ситуацій існує і велика розноманітність методів 
прогнозування. Класифікація методів прогнозування, заснована на індуктивному 
і дедуктивному підходах може бути представлена двома групами – залежно від 
ступеню їхньої однорідності:

  прості;
  комплексні.

Прості методи поєднують однорідні за змістом і використовуваним інстру-
ментарієм методи прогнозування (екстраполяція тенденцій, морфологічний ана-
ліз і ін.).

Комплексні методи відображають сукупності, комбінації методів, найчастіше ре-
алізовані спеціальними прогнозними системами.

Крім того, всі методи прогнозування поділені ще на три класи:
  фактографічні методи;
  експертні методи;
  комбіновані методи.

В основу їхньої класифікації покладений характер інформації, на базі якої скла-
дається прогноз:
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  фактографічні методи базуються на фактичному інформаційному матері-
алі про минуле і сьогодення розвитку об’єкта прогнозування. Найчастіше   
вони застосовуються при пошуковому прогнозуванні для еволюційних про-
цесів;

  експертні (інтуїтивні) методи засновані на використанні знань фахівців-
експертів про об’єкт прогнозування й узагальненні їхніх думок про роз-
виток (поведінку) об’єкта в майбутньому. Експертні методи більшою мірою    
відповідають нормативному прогнозуванню стрибкоподібних процесів;

  комбіновані методи включають методи зі змішаною інформаційною осно-
вою, у яких в ролі первинної інформації поряд з експертною використову-
ється і фактографічна.

У свою чергу кожен з перерахованих класів також поділяється на групи і підгрупи. 
Так, серед фактографічних методів виділяються групи:

  статистичних (параметричних) методів;
  випереджальних методів.

Група статистичних методів включає методи, засновані на побудові й аналізі 
динамічних рядів характеристик (параметрів) об’єкта прогнозування. Серед них 
найбільш поширеними стали екстраполяція, інтерполяція, метод аналогій (мо-
дель подоби), парамет ричний метод та ін.

Група випереджальних методів складається з методів, заснова них на викорис-
танні властивості науково-технічної інформації випе реджати реалізацію науково-
технічних досягнень. Серед методів цієї групи виділяється публікаційний, за-
снований на аналізі й оцінці динаміки публікацій.

На практиці існує тенденція поєднувати різні методи прогнозу вання. Оскільки 
підсумковий прогноз має дуже важливу роль для всіх аспектів внутріфірмового 
планування, то бажано створити прогнозну систему, у якій може використовувати-
ся будь-який чинник. Прогнозування є частиною загального процесу планування, 
аналітичною основою плану.

Теорія фінансового планування передбачає використання різноманітних мето-
дів фінансового прогнозування. Всі ці методи в принципі розв’язують одну і ту ж 
проблему: розрахувати прогноз май бутнього фінансового стану суб’єкта господа-
рювання. Елементи невизначеності додаткових факторів, які будуть впливати на 
суб’єкт господарювання, зберігаються на всіх етапах як фінансового плануван ня, 
так і його виконання. Тому фінансові менеджери повинні викори стовувати всі ці 
методи в системі, щоб підвищити якість фінансових планів з точки зору їх надій-
ності та ефективності, а також проводити аналіз достовірності методик фінансово-
го планування.

Методи фінансового планування дають можливість порівняти різноманітність сце-
наріїв розвитку фінансів підприємства і на основі систематизації та осмислення отри-
маної інформації вибрати оптимальні шляхи руху вперед, передбачити можливі 
труднощі на шляху до стабільного процвітання, випереджувати негативні наслідки 
вибраних шляхів розвитку. Планування дозволяє розглянути можливі альтернативні 
розробки фінансової стратегії, які забезпечують досягнення підприємством стабільно-
го стану на ринку і міцного фінансовою становища.
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Фінансове планування і прогнозування пов’язане з формуванням, розміщенням і 
використанням фінансо вих ресурсів та отриманням прогнозованого чистого доходу 
і при бутку на вкладений у господарську діяльність капітал. Фінансове планування в 
умовах ринкової економіки є прерога тивою самого суб’єкта господарювання. Лише 
самому підприємству визначатися у не обхідності й доцільності фінансового плану-
вання і прогнозування. Управлінські рішення втілюються в розробку та виконання 
фінансових планів, їм передує:

  науковий аналіз тенденцій розвитку;
  варіативне передбачення майбутнього розвитку;
  оцінка можливих наслідків прийнятих рішень.

Вибір можливого варіанту розвитку підприємства – складне і відповідальне за-
вдання для фінансових менеджерів підприємства. З метою розробки найбільш опти-
мального сценарію розвитку підприємства у процесі фінансового планування вико-
ристовують різні методи. Основними з них є:

  балансовий метод;
  розрахунково-аналітичний метод;
  нормативний метод;
  метод оптимізації планових завдань;
  метод експертних оцінок;
  програмно-цільовий метод;
  метод економіко-математичного моделювання; 
  коефіцієнтний метод.

Балансовий метод, в основі якого лежить розробка узгоджено го плану доходів 
і витрат підприємства (баланс доходів і витрат або бюджет) або балансу потреби у 
фінансових ресурсах і джерел їх формування.

Розрахунково-аналітичний метод передбачає розрахунок  планових по-
казників шляхом коригування фінансових показ ників базового періоду на зміни, 
які передбачаються в плановому періоді, та визначення впливу різних факторів 
(інфляції, обсягів виробництва, зміни умов кредитування та ін.) на ці показники.

Нормативний метод базується на використанні фінансових норм, нормати-
вів для розрахунків потреби у фінансових ресур сах та визначення джерел їх фор-
мування (ставки податків, нор ми амортизаційних відрахувань, тарифи та ін.).

Метод оптимізації планових завдань – це метод багатоварі антних розрахунків, 
що передбачає вибір кращого з них. Критерії вибору можуть бути різними залеж-
но від поставленої мети. Застосовується при еко номічному обґрунтуванні планових 
витрат, прогнозуванні фінан сових можливостей господарюючого суб’єкта, прогнозу-
ванні струк тури розміщення власного капіталу тощо.

Метод експертних оцінок – це метод перевірки ймовірності виконання планових 
завдань під впливом обчислення можливих типів ризику, з якими може зіткнутися 
господарюючий суб’єкт. Після експертних оцінок можливе коригування розроблених 
планових завдань і прогнозів.

Програмно-цільовий метод – це метод, який передбачає розробку фінансового 
плану, виходячи з мети і завдань, передбаче них планом (програмою) економічного і 
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соціального розвитку підприємства. Розробка цільових програм і завдань підпорядко-
вується основній меті – ресурсному збалансуванні потреби підпри ємства в капіталі 
для забезпечення виконання прогнозованих бізнес-планом обсягів операційної, інвес-
тиційної та інших видів діяльності та отриманню прибутку, достатнього для нараху-
вання прогнозованих дивідендів власникам капіталу та забезпечення еко номічного і 
соціального розвитку підприємства в поточному і на ступному періодах.

Метод економіко-математичного моделювання дає змогу з певною ймовір-
ністю визначити динаміку показників залежно від зміни факторів, які впливають 
на розвиток фінансових процесів у майбутньому. Побудова моделей базується на 
використанні ме тодів екстраполяції, регресивного аналізу, експертних оцінок.

Коефіцієнтний метод, або метод відсотка від реалізації, –  визначення вста-
новлення залежності між обсягами товарообороту та фінансовими показниками. 
Оскільки товарооборот впливає на обсяги запасів сировини, матеріалів, обсяги 
грошових коштів, суму кредитів тощо, то визначається відсоткова залежність між 
різними активами і пасивами та обсягами товарообороту. Потім визначається сума фі-
нансових коштів, яку потрібно залучити із зовнішніх джерел.

Широке використання математичних методів стало важливим напрямом удоско-
налення фінансового планування. Економіко-математичні методи, поєднані із сучасною 
об числювальною технікою в рамках різного роду автоматизованих систем, стають 
надзвичайно важливим елементом фінансового пла нування та управління на підпри-
ємствах, в галузях та міжгалузевих комплексах. Складовою частиною цього завдання 
виступає створення єдиної системи оптимального фінансового планування на базі ши-
рокого застосування математичних методів та ЕОМ в економіці. Застосування матема-
тичних методів у фінансовому плануванні діяльності підприємства вимагає:

  системного підходу до вивчення економіки підприємства, вра хування всієї множи-
ни істотних взаємозв’язків між різними видами діяльності;

  розробки комплексу економіко-математичних моделей, які відображають кіль-
кісну характеристику економічних процесів і задач;

  удосконалення системи економічної інформації про роботу підприємства та ін.
Основні економіко-математичні ме тоди, які можуть бути використані у фінансо-

вому плануванні:
  методи елементарної математики;
  класичні методи математичного аналізу (диференціальні та інтегральні 
числення, варіаційні числення);

  методи математичної статистики (методи вимірювання одновимірних 
статистичних сукупностей та багатомірних сукупностей);

  економетричні методи (виробничі методи, методи«витрати-випуск» 
(міжгалузевий баланс));

  методи математичного програмування (невласні задачі лінійного і ви-
пуклого програмування, блочне програмування, нелінійне програмування 
(цілочислове, квадратичне, параметричне і т.д.), динамічне програмуван-
ня);

  методи дослідження операцій (розв’язування лінійних програм, управ-
ління запасами, матричні методи аналізу, математична теорія ігор, теорія 



262 Фінансовий менеджмент

розкладу, сітьові методи планування та управління, теорія масового об-
слуговування);

  методи економічної кібернетики (системний аналіз, методи імітації, ме-
тоди моделювання, методи навчання, ділові ігри, методи розпізнавання 
образів);

  математична теорія оптимальних процесів (максимум Понтрягіна для 
управління техніко-економічними процесами, максимум Понтрягіна для 
управління ресурсами);

  евристичні методи.
Вибір того чи іншого методу планування визначається багать ма факторами:

  тривалістю планового періоду; 
  вихід ною інформаційною базою;
  цілями і завданнями плану; 
  кваліфі кацією фінансових менеджерів; 
  наявністю програмних продуктів і технічних засобів управління тощо.

Ці ж фактори впливають на фінансове планування як досить багатогранний процес 
і надають йому різного характеру щодо певних ознак. Наприклад, за пріоритетами 
керівництва у виборі базової (вихідної) інформації фінансове планування може набу-
вати  реактивного характеру тобто орієнтованого на минуле. Базою для такого плану 
є досвід попередніх періодів, та у новостворених підприємств такий досвід відсутній. 
Не секрет, що у більшості країн з розвиненою ринковою економікою близько 80% 
новостворених підприємств упродовж першого року існування банкрутують. Якщо 
підприємство вижило, його фінансовий план може набувати характер інактивного 
або преактивного. Орієнтація на сучасне зумовлює вибір інактивного як того, що ба-
зується на збереження існуючих позицій бізнесу на тривалий термін. Забезпечення 
ефективного управління за умови отримання точних прогнозів дає можливість сфор-
мувати орієнтоване на майбутнє преактивне фінансове планування. Якщо розвиток 
підприємства за попередні і поточний періоди має тенденції і показники, що задо-
вольняють власників, або виникло бажання сформувати планування направлене на 
ефективну взаємодію усіх вище вказаних видів, фінансове планування набуває інтер-
активного характеру. 

Провідні науковці виявили досить широкий перелік ознак, за якими детально роз-
кривають зміст видів фінансового планування. Наводимо класифікацію фінансово-
го планування за основними з них:

  За періодом часу:
  довгострокове – стратегічне і перспективне;
  короткострокове – поточне і оперативне;

  За масштабами поставленої мети:
  стратегічне;
  тактичне;
  оперативне;

  За пріоритетами керівництва у виборі базової (вихідної) інформації:
  реактивне;
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  інактивне;
  преактивне;
  інтерактивне;

  За моделями, що використовуються:
  розробка фінансової частини бізнес-плану;
  бюджетування;
  складання планових фінансових документів за формою наближених до фінан-
сової звітності (прогнозування фінансової звітності); 

  За методами, що використовуються:
  балансовий метод;
  розрахунково-аналітичний метод;
  нормативний метод;
  метод оптимізації планових завдань;
  метод експертних оцінок;
  програмно-цільовий метод;
  метод економіко-математичного моделювання; 
  коефіцієнтний метод.

  За підходами, що використовуються:
  прогнозу обсягів реалізації;
  балансу грошових витрат і надходжень;
  бюджету готівки;
  бюджету додаткових вкладень капіталу;
  складання таблиці доходів і витрат;
  визначення потреби у зовнішньому фінансуванні;
  регресійного аналізу;
  відсотка від продажу;
  прогнозування балансу активів і пасивів підприємства;
  розрахунку точки беззбитковості.

11.3. Прогнозування та два рівні фінансового планування
Планування і прогнозування за своєю сутністю – це передба чення (план, про-

гноз), основане на пізнанні законів економічного розвитку, аналізі та синтезі, мислен-
ні, економіко-математичному моделюванні економічних процесів. Розрізняють:

  фінансове прогнозування;
  два рівні фінансового планування:

  довгострокове – стратегічне і перспективне фінансове планування;
  короткострокове – поточне і оперативне фінансове планування.

Основою фінансового прогнозування є узагальнення та аналіз наявної інфор-
мації з наступним моделюванням і врахуванням факторів, можливих варіантів 
розвитку ситуації та фінансових показників. Методи та способи прогнозування 
мають бути достатньо динамічними для того, щоб своєчасно врахувати ці зміни.
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Прогнозування являє собою вироблення змін фінансового ста ну об’єкта в ціло-
му і його різних частин на тривалу перспективу. Воно може здійснюватися як на 
основі екстраполяції минулого в майбутнє з урахуванням експертної оцінки тен-
денції зміни, так і на основі прямого передбачення змін (останній спосіб вимагає 
вироблен ня у фінансового менеджера інтуїції і відповідного мислення).

 Фінансове прогнозування – це дослідження та розробка ймовірних шляхів 
розвитку фінансів підприємства, альтернатив реалізації фінансових стра-
тегій, які забезпечують стабільне фінан сове становище підприємства в 
майбутньому.

Прогнозування не ставить завдання безпосередньо здійснити на практиці роз-
роблені прогнози. Сутність даного методу полягає в розробці повного набору 
альтерна тивних фінансових показників і параметрів, що дозволяють визначити ва-
ріанти розвитку фінансового стану об’єкта управління на основі тенденцій, що на-
мітилися. Прогнозування – не альтернатива до плану, а частина загального процесу 
планування, аналітична основа плану.

Прогнози корисні для планування і здійснення ділових операцій тільки в тому 
випадку, якщо компоненти прогнозу ретельно продумані, а обмеження, що містять-
ся в прогнозі, відверто названі. Існує кілька способів зробити це:

1. Визначитись, для чого потрібен прогноз, які рішення будуть на ньому засно-
вані. Цим визначається потрібна точність  прогнозу. Деякі рішення приймати не-
безпечно, навіть якщо можлива похибка прогнозу – менше   10%.  Інші рішення 
можна приймати  безбоязно навіть при значно вищій припустимій помилці.

2. Встановити зміни, що мають відбутися, щоб прогноз виявився достовірним. По-
тім з обачністю оцінити імовірність відповідних подій.

3. З’ясувати компоненти прогнозу. Вияснити джерела даних.
4. Виявити, наскільки цінний досвід минулого в складанні про гнозу. Чи зміни 

не настільки швидкі, що заснований на досвіді прогноз буде марним? Наскільки 
просто можна одержати надійну інформацію про минуле?

5. Визначити, наскільки структурованим має бути прогноз. При прогнозуванні 
доцільним може бути виділення окремих частин ринку (стабільні клієнти, вели-
кі і дрібні клієнти, ймовірність появи нових клієнтів і т.п.).

Розроблені прогнози використовуються при складанні фінансових планів. Однак 
слід зауважити, що, перш ніж орієнтувати дії працівників відповідних служб під-
приємства на досягнення його цілей і, у першу чергу, фінансових цілей, необхідно 
забезпечити реалізацію функції прогнозування як методу фінансового планування.

Багато менеджерів, що займаються фінансовим плануванням, звер таються по до-
помогу до третіх осіб. На Заході інтенсивно розвивається галузь бізнесу, компанії 
якої спеціалізуються на підготовці макроекономічних і галузевих прогнозів для 
корпорацій-замовників.

Менеджери часто приходять до висновку про те, що підготовка погодженого зве-
деного прогнозу – складна і надто трудомістка справа. Однак значна частина роз-
рахунків може бути автоматизованою завдя ки використанню комп’ютерних про-
грам. Обмірковуючи різні фактори в процесі ухвалення рішення, менеджери за 
допомогою сучасних пакетів прикладних програм можуть швидко побачити їхній 
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можливий вплив і відповідним чином змінити розміщення акцентів. Тут закладе-
ні величезні потенційні можливості для принципового удосконалювання процесу 
прогнозування.

Фінансове планування як суб’єктивний процес розроблення та ви конання пла-
нових завдань має базуватись на об’єктивних умовах, врахуванні дій економічних 
законів га закономірностей. Вони впливають на встановлення основних напрямків 
руху фінансових ресурсів, сутності фінансових планів, а також на організацію даного 
процесу. В цей же час багато залежить від наукового рівня фінансового планування, 
належної організації його. Від використання прогресивних методів та видів плану-
вання буде залежати раціональне врахування всіх ресурсів, дієвість рин кових важелів, 
стимулів і благополуччя підприємства в цілому.

Планування і прогнозування різняться між собою рядом ознак:
  ступенем конкретності;
  періодом передбачення;
  ступенем визначеності;
  вірогідністю здійснення.

Якщо фінансове прогнозування визначає найважливіші про порції і темпи розши-
реного відтворення, розглядає можливі аль тернативи розробки фінансової стратегії, яка 
забезпечує стабільне фінансове становище підприємства у майбутньому, то поточне та 
оперативне пла нування здійснюється на коротші строки і відзначається кон кретністю за-
вдань та шляхів їх реалізації. 

Таким чином, фінансове планування підпорядковане цілям стратегії розвитку під-
приємства. Залежно від горизонту планування розрізняють коротко- (до 1 року), серед-
ньо- (від 1 до 3-5 років) та довгострокові (від 3-5 років) плани. Різні види фінансових 
планів вирішують різні завдання.

Загалом можна виділити два рівні фінансового планування: дов гострокове та 
короткострокове.

Довгострокове планування пов’язане з придбанням основних засобів, які за-
плановано використовувати упродовж тривалого періоду часу. Розподіл здійсню-
ється за такими параметрами:

  група активів та зобов’язань, з якими пов’язані питання фінансового плану-
вання (довгострокові зобов’язання);

  рішення довгострокового фінансового планування нелегко зупи нити, оскіль-
ки вони впливають на діяльність підприємства тривалий час;

  плановий період (короткострокове планування на період до одного року; 
довгострокове планування – понад один рік).

Короткострокові рішення приймати простіше, оскільки багато принципових запи-
тань залишається поза увагою, проте короткострокове планування є також важливим. 
Адже підприємство може знайти багато альтернативних варіантів вкладення коштів, 
визначити оптимальне спів відношення власного та залученого капіталу, розробити 
досконалу полі тику дивідендів, проте не матиме успіху, оскільки не були враховані 
мож ливості для оплати поточних рахунків підприємства.

Підприємства як правило застосовують як довгострокове, так і короткострокове 
планування. Наприклад, при плануванні вироб ництва продукту як одного з най-
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важливіших елементів ринкової стратегії доцільно застосовувати довгострокове й 
короткострокове плану вання в сукупності, тому що планування виробництва про-
дукту має свої специфічні риси і визначається поставленою метою, термінами її 
досягнення, видом товару тощо.

Довгострокове планування охоплює період понад 1 рік (зазвичай 3 – 5 років і 
більше) присвячене вирішенню великомасштабних завдань. Дов гостроковий план 
розробляється керівництвом підприємства і містить головну стратегічну мету під-
приємства на перспективу. Основні сфері довгострокового планування:

  організаційна структура;
  виробничі потужності;
  капітальні вкладення;
  потреби у фінансових засобах;
  дослідження і розробки;
  частка ринку і т. д.

Стратегічне фінансове планування – визначає найважливіші показники, пропор-
ції і темпи розширеного відтворення; виступає головною формою реалізації цілей під-
приємства і включає розробку фінансової стратегії підприємства. Тобто стратегічне 
планування є систематизований і логічний процес, заснований на раціональному мис-
ленні. У той же час воно є мистецтво прогнозування, дослідження розрахунків і вибо-
ру альтернатив. Основним результатом стратегічного планування є стратегічний 
план комерційної організації (до 5 років і більше).

Змістом стратегічного планування є загальні цілі і політика комерційної органі-
зації. Стратегічне планування містить у собі рішення основних проблем комерцій-
ної організації, у тому числі фінансового забезпечення:

  найбільш довгострокове в порівнянні з іншими видами планування;
  створює передумови для більш детального планування і прийняття поточних 
рішень;

  додає діяльності комерційної організації в різні періоди послідовності і вну-
трішньої єдності.

Перспективний фінансовий план (складається на 3 роки і більше) визначає най-
важливіші показники, пропорції і темпи розширеного відтворення,  пов’язаний з ви-
значенням цілей і задач комерційного підприємства, а також з підтримкою взаємин 
із зовнішнім оточенням. Результати розрахунку перспективного фінансового плану 
повинні дати керівництву підприємства таку інформацію:

1) про потреби в інвестиційній діяльності;
2) про способи фінансування цих інвестицій;
3) про вплив обраної інвестиційної політики на вартість підприємства.
Здійснюючи аналіз чутливості перспективного фінансового плану (змінюючи зна-

чення одного чи декількох вихідних параметрів), фінансовий менеджер може скласти 
уявлення про взаємний вплив прийнятих ним рішень і про їхній вплив на майбутнє 
підприємства.

Перспективний план має містити такі прогнозні документи, що відобража-
ють фінансові цілі підприємства: баланс, план прибутків і збитків, план руху коштів. 
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Можливо, вони виявляться і не цілком точними. Перспективний план може бути в 
значній мірі прогнозним, а розрахунки – дещо наближеними і відбражатимуть тільки 
загальну динаміку процесів.

Варто зазначити, що чим триваліше плановий період, тим більше фінансовий план 
носить індикативний (необов’язковий) характер. Це обумовлено тим, що в довгостро-
ковій перспективі невизначеність зміни макроекономічної кон’юнктури зростає, тоб-
то у виконанні плану велику роль починають грати фактори, що не залежать від діяль-
ності комерційного підприємства. Тому зайва деталізація показників перспективного 
плану не тільки марна в умовах ринкової невизначеності, але й шкідлива.

У цьому зв’язку при розробці перспективного фінансового плану застосову-
ються укрупнені методи розрахунку дохідних і видаткових статей, що визначаються 
орієнтовно у вигляді прогнозу й уточнюються в поточних планах конкретного року. 
Перспективні плани являють собою свого роду рамкову конструкцію, складовими 
елементами якої є короткострокові плани (бюджети).

Короткострокове планування охоплює період до 1 року (рік, півроку, квартал, 
місяць), включає поточне (на рік з розбивкою по кварталах або по місяцях) та опера-
тивне (на квартал з помісячною розбивкою, на місяць з подекадним або помісячним 
поділом).

Поточне фінансове планування – це процес визначення май бутніх доходів підпри-
ємства, напрямів витрат грошових коштів та обґрунтування заходів щодо забезпечення 
дохідності та фінансової стійкості. Таким чином, поточне плану вання – це складова 
перспективного плану, яка його конкрети зує і втілює в показники. Процес плануван-
ня діяльності підприєм ства, його структурних підрозділів методом розробки системи 
взаємопов’язаних бюджетів та встановлення всіх видів фінансо вих витрат, джерел їх 
покриття і очікуваних результатів це бюджетування. Бю джетування належить до по-
точного планування, хоча бюджети можна складати і на більш тривалі проміжки часу, 
ніж один рік. Контроль за виконанням поточного плану є контролем за виконанням 
стратегічних завдань віднесених на відповідний період. Поетапне, щорічне виконан-
ня поточних планів як поточних завдань є запорукою виконання стратегічних завдань 
і досягнення стратегічних показників.

Поточне фінансове планування відповідає офіційному звітному періоду – один 
рік. Його основні форми наближені до форм звітності за формою та змістом. Таке 
узгодження форм планових і звітних документів полегшує контроль за виконанням 
планів. А отже, контроль за рівнем фінансового стану; обсягом і структурою майна 
та капіталу підприємства; обсягом і структурою доходів і витрат при формуванні фі-
нансових результатів тощо. Тобто за виконанням фінансової стратегії підприємства. 
Прикладами служать – план (бюджет) формування доходів, витрат і прибутку під-
приємства та плановий баланс (бюджет) активів і пасивів підприємства. Крім вище 
згаданих планів можуть складатись ряд планів, що деталізують річні показники за 
різними напрямами: формування і розміщення оборотного капіталу, річні капітальні 
вкладення та джерела їх фінансування, витрати соціального спрямування та джере-
ла їх фінансування в розрізі програм тощо. За умови застосування бюджетування ці 
плани набувають форми системи бюджетів. Ступінь деталізації планової інформації 
визначається підприємством.
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Оперативне фінансове планування можна розглядати як про цес синхронізації у 
часі грошових надходжень та витрат, визна чення послідовності здійснення всіх роз-
рахунків та розробки за ходів щодо запобігання відхилень від графіку надходжень і 
пла тежів. Оперативне фінансове планування присвячене фінансовій тактиці – забез-
печенню постійної платоспроможності підприємства. Забезпечення безперервності 
господарської діяльності також є завданням оперативного планування. 

Оперативне фінансове планування – це комплекс заходів щодо забезпечення 
грошових надходжень, виконання грошових зобов’язань (платежів), поточного конт-
ролю та оперативного реа гування на позитивний і негативний грошовий потік з ме-
тою їх оптимізації та уникнення неплатоспроможності підприємства.

Складовими оперативного фінансового планування є баланс грошових потоків і 
календарі. 

Баланс грошових потоків – це конкретизований прогноз гро шових коштів за 
джерелами надходження і напрямами використан ня на певний відтинок часу. Він є:

  інструментом контролю за ліквідністю поточних зобов’язань дебіторів;
  інструментом контролю за своєчасністю погашення боргових зобов’язань кре-
диторам;

  засобом регулювання грошових потоків у процесі кругообороту виробничих 
фондів та їх відтворення;

  засобом регулювання грошових потоків у процесі операційної, інвестиційної 
та фінансової діяльності.

Баланс грошових потоків залежно від часових інтервалів планового періоду може 
бути:

  стратегічним (перспективним) – за умови складання плану на період понад 1 
рік (3-5 років і більше) з поділом на роки; 

  поточним фінансовим планом – за умови складання на 1 рік з поділом на квар-
тали;

  оперативним фінансовим планом – за умови складання на період  до 1 року 
(квартал, пів року, 9 місяців) з поділом на місяці.

Розробка календарів конкретизує величину грошових над ходжень і платежів у 
плановому періоді за їх видами і напря мами, що значно полегшує процес розробки 
балансу грошових потоків (ув’язування грошових надходжень і платежів та забезпе-
чення бездефіцитного грошового потоку). Вони також служать інструментами управ-
ління використанням грошових коштів за цільовим призначенням. Для зручності про-
гнозування і управління грошовими потока ми до цільно скласти наступні календарі:

  календар інкасації грошового виторгу;
  календар (графік) формування виробничих запасів;
  календар (графік) реалізації продукції (товарів, робіт, по слуг);
  календар інкасації дебіторської заборгованості;
  податковий платіжний календар;
  календар операційних витрат;
  календар реалізації програми реальних інвестицій;
  календар реалізації програми соціальних заходів;
  календар емісії акцій тощо.
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Форма і зміст фінансового плану мають випливати з основ ного завдання фі-
нансового планування, враховувати конкретні умо ви господарювання і спиратися на 
чинні нормативні документи. При моделюванні форми фінансових планів необхідно 
вміло вико ристовувати вітчизняний і зарубіжний досвід фінансового плану вання в 
ринковому середовищі.

Обгрунтованість плано вих завдань з врахуванням суспільних та особистих потреб, 
законо мірностей розвитку суспільства, тенденцій у русі грошових коштів підприємства, 
об’єктивної оцінки економічної та соціальної ситуації, а також наявності ресурсів, коор-
динації фінансових завдань у часі та просторі генерує успішний розвиток підприємства. 

Наукова обгрунтованість фінансових планів підприємств означає не тільки їх ре-
альність, але й передбачає вибір кращих рішень з урахуванням довгострокових вигод. 
Це в свою чергу залежить від прогресивних методів обгрунтування джерел і спосо-
бів фінансуван ня накреслених заходів, раціонального розподілу ресурсів, оптимізації 
вартісних пропорцій і фінансових взаємовідносин, які стимулюють прогресивні процеси. 
Тому доцільно використовувати багато варіантні розрахунки з усіх завдань, які забез-
печать вибір найкращого рішення з точки зору впливу фінансових стимулів, оптиміза-
ції рівня витрат, максимізації доходів, прибутку.

Фінансове планування містить такі елементи:
  цілі – новаторські, розв’язання проблеми, звичайні робочі обов’язки, удо-
сконалення;

  програми – цільові комплекси, робочі;
  нормативи і норми – державні, регіональні, місцеві, галузеві, суб’єкта 
господарювання;

  правила – загальні, окремі;
  процедури.

Виходячи з вищевикладеного, слід відмітити, що система фінансового планування 
підприємства має включати певні підсистеми. Фінансове планування як правило про-
водиться за трьома основними напрямами: стратегічне (перспективне), поточ не та опе-
ративне фінансове планування. Кожній з цих трьох підсистем властиві певні форми роз-
роблюваних фінансо вих планів (табл. 11.1.).

Таблиця 11.1.

Характеристика підсистем фінансового планування
Підсистеми фінан-
сового планування

Форми розроблюваних планів Період
планування

Стратегічне 
(перспективне) 
планування

План формування фінансових результатів,
План руху грошових коштів, Інвестиційний план,
План майна і капіталу

3-5 років

Поточне
планування

Система планових бюджетів, Консолідований бюджет, 
Балансовий план, План формування доходів, витрат і 
прибутку, План капітальних вкладень, План оборот-
них коштів, Бюджет витрат соціального спрямування 

1 рік

Оперативне
планування

Баланс грошових потоків, Касовий план,
Платіжний календар та інші календарі
Касовий план

квартал, місяць, 
декада 
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Усі підсистеми фінансового планування взаємопов’язані і взаємообумовлені. Плану-
вання здійснюється у певній послідовності. Най важливішим етапом планування виступає: 
прогнозування основних напрямів фінансової діяльності підприємства, яке здійснюється 
у про цесі перспективного планування. На цьому етапі визначаються завдання і параме-
три поточного фінансового планування. У свою чер гу базою для розробки оперативних 
фінансових планів служить саме поточне фінансове планування.

Слід зазначити, що форма і зміст кожного із видів фінансового плану визначаються 
підприємством самостійно. Вони можуть бути різними, але всередині підприємства 
вони мають бути погодже ними між собою і підпорядкованими основним завданням 
фінан сового планування:

  ресурсному забезпеченню виконання плану економічного і соціального розви-
тку;

  забезпеченню рентабельності, фінансової стійкості, платос проможності, кре-
дитоспроможності та високої ліквідності боргових зобов’язань протягом пла-
нового періоду.

Фінансове планування на підприємстві являє собою складний процес і включає ряд 
етапів (рис. 11.2.).

Процес фінансового планування

І етап Аналіз фінансової ситуації

II етап Розробка загальної фінансової стратегії підприємства

III етап Складання поточних фінансових планів

IV етап Коригування, ув’язування і конкретизація фінансового плану

V етап Розробка оперативних фінансових планів

VI етап Аналіз і контроль виконання фінансових планів
Рис. 11.2. Основні етапи фінансового планування на підприємстві

На першому етапі аналізують фінансові показники діяльності підприємства за попе-
редній період. Використовують дані фінансової документації: бухгалтерського балансу, 
звіту про фінансові резуль тати, звіту про рух грошових коштів. Основна увага приді-
ляється таким показникам, як обсяг реалізації, витрати, прибуток. Проведе ний аналіз до-
зволяє оцінити фінансові результати діяльності підпри ємства і визначити проблеми, що 
стоять перед ним. Зокрема здійснюють аналіз та оцінку за такими напрямами: фінан-
сового стану підприємства, виробничо-господарської діяльності, та впливу зовнішніх 
факторів. 

На другому етапі проводять розробку фінансової стратегії та фінансової політики за 
основними напрямами фінансової діяльності підприємства, складають основні прогноз-
ні документи, які стосуються перспективних фінансових штанів.

На третьому етапі уточнюють і конкретизують основні показ ники прогнозних фі-
нансових документів за допомогою складання поточних фінансових планів. Вони у 
свою чергу складаються на підставі розроблених плану виробництва та продажу і плану 
технічного розвитку підприємства.
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Четвертий етап передбачає ув’язування показників фінансових планів з виробничими, 
комерційними, інвестиційними та іншими пла нами і програмами, що розробляються під-
приємством. А також здійснюється обґрунтування потреби підприємства у фінансових 
ресурсах, обґрунтування вибору джерел та умов формування фінансових ресурсів, об-
ґрунтування напрямів фінансової діяльності та прогноз фінансового стану на плановий 
період.

На п’ятому етапі здійснюють оперативне фінансове плануван ня, яке визначає роз-
робку поточної виробничої, комерційної та фінан сової діяльності підприємства і впливає 
на кінцеві фінансові резуль тати його діяльності у цілому.

Процес фінансового планування на підприємстві завершується аналізом і контролем 
за виконанням фінансових планів. Тобто шос тий етап полягає у визначенні фактичних 
кінцевих фінансових ре зультатів діяльності підприємства, порівнянні їх із заплановани-
ми показниками, виявленні причин відхилень від планових показників, у розробці захо-
дів щодо усунення негативних явищ.

Фінансове прогнозування – попередня оцінка майбутніх фінансових потреб, є важ-
ливим елементом планування, основою для складання бюджетів (кошторисів). Фі-
нансування може здійснюватися як за рахунок внутрішніх джерел, так і зовнішніх. 
Внутрішнє фінансування здійснюється за рахунок нерозподіленого прибутку, який є 
результатом нормальної виробничої діяльності підприємства. Зовнішнє – обумовлене 
надходженням капіталів від інвесторів та кредиторів. Підприємство може заздалегідь 
оцінити свої потреби у зовнішньому фінансуванні, спрогнозувавши майбутні комер-
ційні операції та пов’язані з ними витрати.

Основні етапи прогнозування потреби у додатковому зовнішньому фінансуванні 
такі : 

1.  Визначення об’єму операцій по реалізації. Прогнозування збуту – основа для 
більшості фінансових прогнозів. 

2.  Прогнозування додаткових параметрів, таких як витрати. 
3.  Попередня оцінка об’єму інвестицій в оборотні активи і основні засоби для 

забезпечення прогнозного рівня реалізації.
4.  Розрахунок фінансових потреб підприємства.  
Визначення додаткового зовнішнього фінансування здійснюється або балансовим 

методом, або при допомозі формули (11.1), що значно простіше. 
Необхідне                       Необхідне         Спонтанне         Збільшення 

додаткове зовнішнє         =   збільшення    -  збільшення   -    нерозподіленого 
     фінансування                     активів              зобов’язань        прибутку 

ANF = A0 / S0 ) /\S – ( L0 / S0 ) /\S – S1 ( K11) (1 – KD )                     (11.1)
де, ANF – сума необхідного додаткового зовнішнього фінансування  на прогнозний 

рівень реалізації (грош. од.);
A0/S0  – співвідношення активів, що збільшуються спонтанно зі збільшенням 
об’єму   реалізації, та рівня реалізації у останньому звітному періоді;
L0/S0  – співвідношення зобов’язання, що збільшуються спонтанно зі збільшен-
ням реалізації, та рівня реалізації у останньому звітному періоді;
/\S – приріст  об’єму реалізації;
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S1 – прогнозний рівень реалізації;
K11 – коефіцієнт прибутковості реалізації : частка чистого прибутку у реалізації 
звітного періоду;
Kн – частка нерозподіленого прибутку у чистому прибутку звітного періоду.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
1. Дайте загальну характеристику методів та моделей, які використовуються в 

фінансовому прогнозуванні та плануванні.
2. Поясніть етапи фінансового планування.
3. В чому суть методу відсоткової зміни реалізації?
4. Опишіть загальну схему розрахунку потреби у додатковому зовнішньому фі-

нансуванні.
5. Поясніть етапи складання  фінансового плану, опишіть загальну схему його 

складання.
6. Чому фінансовий план розглядають як програму управління фінансами під-

приємства?
7. Що Ви розумієте під змістом фінансового плану?
8. Які форми фінансових планів ви знаєте?
9. З якою метою здійснюють перспективне фінансове планування?
10. Які фінансові плани складають у складі поточного фінансового планування? 

ТЕСТИ

1. Процес синхронізації у часі грошових надходжень та витрат –
а) фінансове прогнозування;
б) поточне фінансове планування;
в) бюджетування;
г) оперативне фінансове планування.

2. Фінансове планування в управлінні, це:
а) розробка змісту та послідовності дій;
б) збірник наказів всім підлеглим підприємства;
в) конкретизація цілей управління в системі фінансових показників фінансово-
господарської діяльності підприємства;

г) процес розробки та прийняття цільових установок щодо розвитку підпри-
ємства.

3. Процес визначення майбутніх доходів підприємства, напрямів витрат 
грошових коштів та обґрунтування заходів щодо забезпечення плато-
спроможності, дохідності та фінансової стійкості – це:
а) фінансове прогнозування.
б) поточне фінансове планування;
в) бюджетування;
г) оперативне фінансове планування.
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4. Процес планування діяльності підприємства, його структурних підрозді-
лів методом розробки системи взаємопов’язаних бюджетів – це:
а) фінансове прогнозування;
б) поточне фінансове планування;
в) бюджетування;
г) оперативне фінансове планування.

5. Процес визначення послідовності здійснення всіх розрахунків – це:
а) фінансове прогнозування;
б) поточне фінансове планування;
в) бюджетування;
г) оперативне фінансове планування.

6. Метою фінансового планування є:
а) накопичення грошових ресурсів на розрахунковому рахунку;
б) визначення обсягів надходження грошових коштів;
в) збалансування поточних витрат з реальними ресурсами;
г) обов’язково звести до мінімуму ризики.  

7. Яке призначення перспективного фінансового планування?
а) контроль за своєчасністю платежів;
б) фінансове забезпечення загального розвитку підприємства;
в) фінансове забезпечення досягнення стратегічних цілей;  
г) контроль за виконанням боргових зобов’язань.

8. Вкажіть тезу, що не входить до процесу фінансового планування:
а) фінансовий аналіз;
б) фінансове прогнозування;
в) поточне фінансове планування;
г) бюджетування;
д) оперативне фінансове планування;
е ) контроль.

9. При плануванні розподілу прибутку та інших фінансових ресурсів засто-
совують такий метод – це
а) балансовий метод;  
б) нормативний метод;  
в) дискретний метод планування;  
г) коефіцієнтний метод планування.

10. Сутність складання кошторису – багатоваріантність відповідає тако-
му методу планування:
а) балансовий;  
б) оптимізації;  
в) розрахунково-аналітичний;  
г) економіко-математичного моделювання.



274 Фінансовий менеджмент

ГЛОСАРІЙ
Баланс грошових потоків – це конкретизований прогноз гро шових коштів за 

джерелами надходження і напрямами використан ня на певний відтинок часу.
Балансовий метод проявляється як ув’язування прогнозованих видат ків з на-

явними фінансовими ресурсами та прогнозованим їх прирос том чим і забезпечується 
ресурсне збалансування фінансового плану економічного і соціального розвитку (біз-
нес-плану) з основних напрямів діяльності.

Бізнес-план – це документ, що представляє собою результат комплексного дослі-
дження основних сторін діяльності комерційного підприємства, що дозволяє керівни-
цтву підприємства визначити доцільність подальшого розвитку бізнесу.

Бю джет – це поточний фінансовий план, що складається у формі кошторису або 
балансу доходів і витрат на короткостроковий пе ріод і забезпечує ефективний конт-
роль за надходженням та ви трачанням коштів на підприємстві.

Бюджетування – це стандартизований процес, що базується як на самостійно роз-
роблених підприємством, так і на загально визнаних вимогах і процедурах. 

Гнучкий бюджет – це бюджет, який складається не для конкретного рівня ділової 
активності, а для певного його діапа зону. Він враховує зміни витрат залежно від зміни 
рівня реалізації і є динамічною базою порів няння результатів із запланованими по-
казниками.

Метод економіко-математичного моделювання дає змогу з певною ймовір-
ністю визначити динаміку показників залежно від зміни факторів, які впливають 
на розвиток фінансових процесів у майбутньому. Побудова моделей базується на 
використанні ме тодів екстраполяції, регресивного аналізу, експертних оцінок.

Метод експертних оцінок – це метод перевірки ймовірності виконання планових 
завдань під впливом обчислення можливих типів ризику, з якими може зіткнутися 
господарюючий суб’єкт. Експертна оцінка доповнює економіко-математичне моде-
лювання і проводиться з метою визначення ступеню ризику під впливом тих чи ін-
ших причин, пошуку шляхів запобігання ризику, розробки аль тернативних програм 
тощо. Після експертних оцінок можливе коригування розроблених планових завдань 
і прогнозів.

Метод оптимізації планових завдань – це метод багатоварі антних розрахунків, 
що передбачає вибір кращого з них. Застосовується при еко номічному обґрунтуванні 
планових витрат, прогнозуванні фінан сових можливостей господарюючого суб’єкта, 
прогнозуванні струк тури розміщення власного капіталу тощо.

Нормативний метод базується на використанні фінансових норм, нормати-
вів для розрахунків потреби у фінансових ресур сах та визначення джерел їх фор-
мування (ставки податків, нор ми амортизаційних відрахувань, тарифи та ін.).

Оперативне фінансове планування – це комплекс заходів щодо забезпечення 
грошових надходжень, виконання грошових зобов’язань (платежів), поточного конт-
ролю та оперативного реа гування на позитивний і негативний грошовий потік з ме-
тою їх оптимізації та уникнення неплатоспроможності підприємства.

Перспективний фінансовий план (складається на 3 роки і більше) визначає най-
важливіші показники, пропорції і темпи розширеного відтворення, пов’язаний з ви-
значенням цілей і задач комерційного підприємства, а також з підтримкою взаємин із 
зовнішнім оточенням.
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Планування – це процес розробки і прийняття цільових установок кількісного і 
якісного характеру і визначення шляхів найефективнішого їх досягнення. 

Програмно-цільовий метод – це метод, який передбачає розробку фінансового 
плану, виходячи з мети і завдань, передбаче них планом (програмою) економічного і 
соціального розвитку підприємства.

Процес бюджетування на підприємстві включає складання опе ративного, фінан-
сового і зведеного (консолідованого) бюджетів, управління і контроль за виконанням 
бюджетних показників.

Фінансове планування – це науковий процес обгрунтування на певний період руху 
фінансових ресурсів підприємства і відповідних фінансових відносин.

Фінансове планування являє со бою процес розробки системи фінансових планів і 
планових (норматив них) показників для забезпечення розвитку підприємства необхідними 
фінансовими ресурсами і підвищення ефективності його фінансової діяльності у пер-
спективі.
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ТЕМА 12

АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

12.1. Поняття фінансової кризи на підприємстві  та її параметри.
12.2. Сутність антикризового фінансового управління в сучасних умовах розвитку 

економіки.
12.3. Модельний інструментарій прогнозування кризи на підприємстві.
12.4. Санація як ключовий інструмент антикризового фінансового управління.

12.1. Поняття фінансової кризи на підприємстві та
її параметри

На тлі економічної, політичної, фінансової нестабільності, зростання кількості 
банкрутств вітчизняних підприємств характерним є підвищення інтересу до проблем 
дослідження кризових явищ, природи їх виникнення, механізмів профілактики та лік-
відації наслідків.  

Слово «криза» походить від грецького слова «crisis», яке означає «перелом». По-
няття «криза» стало застосовуватися відносно процесів, що відбуваються в суспіль-
стві, у ХVІІ – ХVІІІ ст.: військові кризи, політичні кризи; при цьому за основу бралось 
визначення кризи, що характерне для медицини, яке дав ще Гіппократ (криза є ви-
рішальною фазою розвитку хвороби). І лише в кінці ХІХ ст. це поняття стало розгля-
датися стосовно національної економіки: багато вчених досліджували природу і ме-
ханізм розвитку кризи як макроекономічного процесу.  Наслідки кризи завжди мають 
негативний характер і для самого підприємства, і для структур, що його оточують.

 В одних випадках під кризою розуміють накопичення розбіжностей між структу-
рою, обсягами діяльності, процесами підприємства та ринковою ситуацією, в інших 
– як надзвичайну ситуацію, в результаті якої виникають значні збої в основних під-
системах підприємства, в третьому випадку – як переломний етап у функціонуванні 
підприємства, в четвертому – як втрату платоспроможності та конкурентоспромож-
ності підприємства.

Дослідження кризи потребує глибокого аналізу її природи і всі дослідження, що 
пов’язані з кризою, закінчуються розробкою програм антикризових заходів.

Схожими рисами кризових ситуацій є:
  хаотичний характер подій;
  різке зростання ризику для організації;
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  швидкий і непередбачуваний розвиток ситуації;
  виникнення проблем або наявність небезпеки серйозних наслідків для бізнесу;
  потреба застосування нестандартних методів менеджменту тощо.

Фінансова криза несе найбільш небезпечні потенційні загрози функціонуванню 
підприємства. Будь-яка форма фінансової кризи підприємства призводить до досить 
відчутного потрясіння всій його господарської діяльності і загрожує його економіч-
ній безпеці. Разом з тим, слід зазначити, що фінансова криза несе не тільки руйнівне 
навантаження, але при ефективному його вирішенні має прогресивний характер з по-
зицій оновлення окремих елементів фінансової системи підприємства і подальшої ін-
тенсифікації його фінансової діяльності. Але якщо в силу неефективного фінансового 
менеджменту криза набуває затяжного характеру, вона може завершитися банкрут-
ством суб’єкта господарювання і його ліквідацією.

Основною формою прояву фінансової кризи виступає істотне порушення 
фінансової рівноваги підприємства. Це одна з найбільш істотних особливостей 
фінансової кризи, що відрізняє її від інших видів кризи в діяльності підприємства. 
Порушення фінансової рівноваги підприємства в процесі протікання фінансової кри-
зи характеризується втратою платоспроможності, зниженням фінансової стійкості і 
рядом інших параметрів, що забезпечують фінансову безпеку підприємства в процесі 
його розвитку.

Крім того фінансова криза відображає характер фінансових протиріч підприємства. 
З позицій забезпечення умов розвитку підприємства головною формою фінансових 
суперечностей виступає суперечність між фактичним станом його фінансового 
потенціалу і необхідним обсягом фінансових потреб. Це протиріччя відображає 
ситуацію, коли потенціал фінансової динаміки вже вичерпаний і не дозволяє в 
необхідній мірі забезпечувати не тільки розвиток, а й функціонування підприємства 
в рамках сформованих позицій. Ступінь фінансових протиріч визначає рівень 
фінансової кризи підприємства.

Фінансова криза може виникати протягом усіх стадій життєвого циклу підприємства. 
Цю особливість слід підкреслити у зв’язку з тим, що в літературі фінансова криза 
часто розглядається як процес, характерний лише для стадій «остаточної зрілості» 
і «старіння» життєвого циклу підприємств. Однак, досвід не тільки України, але й 
країн з розвиненою ринковою економікою показує, що фінансова криза може про-
являтися і на стадіях «дитинства», «юності», «ранньої зрілості». Проявляючись на 
будь-якій з цих стадій життєвого циклу підприємства, фінансова криза гальмує по-
ступальний його розвиток, істотно продовжуючи відповідну стадію цього розвитку. 
Характеризуючи цю особливість фінансової кризи, слід також підкреслити, що її про-
яв на кожній зі стадій життєвого циклу підприємства має свої нюанси.

Розгляд найважливіших сутнісних сторін фінансової кризи підприємства дозволяє 
визначити її наступним чином: фінансова криза – це фаза розбалансованої діяльнос-
ті суб’єкта господарювання в результаті впливу зовнішніх та внутрішніх факторів, 
що проявляється в суперечності між фактичним станом фінансів підприємства і 
необхідним обсягом фінансових потреб.

На практиці з кризою, як правило, ідентифікується загроза неплатоспроможності 
та банкрутства підприємства, відсутність потенціалу для успішного функціонування. 
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З позиції фінансового менеджменту кризовий стан підприємства полягає у його 
нездатності здійснювати фінансове забезпечення поточної виробничої діяльності.

Фінансова криза на підприємстві характеризується наступними параметрами:
1. Джерелами (факторами) виникнення кризи;
2. Видами кризи;
3. Стадією розвитку фінансової кризи.
Фактори, які можуть зумовити фінансову кризу на підприємстві, поділяють на 

зовнішні (екзогенні), тобто ті, на які суб’єкт господарювання не може впливати, або 
його вплив може бути незначним та внутрішні (ендогенні), тобто ті, що проявляються 
в залежності від організації діяльності самого підприємства.  
Основними зовнішніми факторами виникнення фінансової кризи на підприємстві 

можуть бути:
  кризовий стан екноміки держави;
  політична нестабільність у країні місцезнаходження підприємства або в краї-
нах підприємств-постачальників сировини (споживачів продукції).

  зменшення купівельної спроможності населення;
  значний рівень інфляції;
  нестабільність господарського та податкового законодавства;
  посилення конкуренції в галузі;
  нестабільність фінансового і валютного ринків;
  посилення монополізму на ринку;
  дискримінація підприємства органами влади та управління;
  банкрутство боржників. 

Вплив зовнішніх факторів має здебільшого стратегічний характер. Вони зумов-
люють фінансову кризу на підприємстві, якщо відсутня або недосконало функціонує 
система раннього запобігання кризи, одним із завдань якої є прогнозування банкрут-
ства.

До основних внутрішніх факторів, що зумовлюють фінансову кризу, належать:
  низька якість менеджменту на підприємстві;
  недосконала організаційна структура підприємства.
  суттєві недоліки у виробничій сфері (низька якість продукції, не застосову-
ються сучасні технології та методи управління, низький рівень дисципліни на 
підприємстві та кваліфікації персоналу);

  низький рівень маркетингу і втрати ринків збуту продукції;
  відсутність інновацій та раціоналізаторства;
  дефіцит у фінансуванні;
  відсутність або  незадовільна робота служб контролінгу (планування, аналіз, 
інформаційне забезпечення, контроль);

  прорахунки в постачаннях;
  помилки в інвестиційній політиці.

Кризовий стан підприємства є результатом одночасної взаємної дії зовнішніх та 
внутрішніх факторів. Співвідношення їх впливу для окремих підприємств може бути 
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різним, але переважна більшість банкрутств викликана саме внутрішніми факторами.
Типовими наслідками  впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на фінансовий  

стан підприємства, тобто зовнішніми ознаками формування кризової ситуації є:
  втрата клієнтів та покупців готової продукції ;
  зменшення кількості замовлень і контрактів з продажу продукції;
  неритмічність виробництва та неповна завантаженість потужностей;
  різке зниження продуктивності праці та підвищення собівартості продукці;
  збільшення обсягів неліквідних обротних засобів і наявність наднормативних 
запасів;

  виникнення внутрішніх виробничих конфліктів і зростання плинності кадрів;
  істотне зменшення обсягів виробництва та реалізації  і, як наслідок, недоотри-
мування прибутку чи його відсутність взагалі;

  зростання заборгованості постачальникам, державному бюджету та банків-
ським установам;

  затримки з виплатою заробітної плати працівникам. 
Розрізняють наступні види криз (рис. 12.1.):

   
 

 

 

 
                

Види 
фінансової 
кризи 

2. Криза 
прибутковості 

1. Стратегічна криза 

3.Криза ліквідності 

Рис. 12.1. Види фінансової кризи 

1. Стратегічна фінансова криза – на підприємстві втрачено виробничий потенці-
ал і відсутні довгострокові фактори успіху. Причинами цієї кризи є:

  неправильний вибір місця розташування підприємства;
  неефективні маркетингова та асортиментна політики на підприємстві;
  недосконале оперативне та стратегічне планування;
  неефективний апарат управління;
  помилкова політика диверсифікованості;
  відсутність чи недієздатність системи контролю;
  форс-мажорні обставини. 

2. Криза прибутковості – постійні збитки суттєво зменшують власний капітал, 
що призводить до незадовільної структури балансу  підприємства. Причинами даної 
кризи є:

  невиправдане завищення цін на продукцію;
  ризикові великі проекти розвитку бізнесу;
  зростання собівартості продукці при стабільних цінах на продукцію;
  зменшення оборотів з реалізації продукції;
  збитковість деяких відокремлених підрозділів;
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  значні запаси готової продукції на складах;
  високі витрати на персонал;
  неефективна маркетингова політика;
  форс-мажорні обставини.

3. Криза ліквідності – підприємство є неплатоспроможним або існує реальна за-
гроза втратити платоспроможності. До причин виникнення цієї кризи належать:

  незадовільна структура капіталу;
  відсутність чи незначний рівень резервних фондів;
  незадовільна робота з дебіторами;
  великий обсяг капіталовкладень із тривалим терміном окупності;
  зниження кредитоспроможності підприємства;
  великий обсяг низьколіквідних оборотних активів;
  високий рівень кредиторсьної заборгованості;
  форс-мажорні обставини.

Між вище зазначеними видами кризи існують причинно-наслідкові зв’язки: стра-
тегічна криза спричиняє кризу прибутковості, яка, в свою чергу, призводить до кризи 
ліквідності. У зв’язку з цим для фінансиста дуже важливо ідентифікувати глибину 
фінансової кризи, тобто визначити фазу (стадію розвитку) фінансової кризи.

Існують наступні фази фінансової кризи:
1. Фаза кризи, яка не загрожує функціонуванню підприємства (за умови переве-

дення такого підприємства на режим антикризового фінансового управління);
2. Фаза, яка загрожує подальшому існуванню підприємства і потребує негайної 

фінансової санації;
3. Фаза, яка не сумісна з подальшим існуванням підприємства і призводить до 

банкрутства.
Слід зазначити, що ідентифікація фази фінансової кризи є необхідною умовою 

правильної та своєчасної реакції на неї.

12.2. Сутність антикризового фінансового управління в 
сучасних умовах розвитку економіки

Практично будь-який кризовий стан виникає через незадовільне управління бізне-
сом. Саме тому проблема формування антикризових заходів і їх оптимізація в сучас-
них умовах виходить на передній план.

У вітчизняній економічній літературі термін «антикризове управління» з’явився 
в середині 90-х років ХХ ст. і за ці останні роки став одним з найбільш популярних 
і вживаних у сучасному діловому житті. Появу терміну спричинили проблеми, які 
виникли під час невдалого процесу реформування економіки України та інших країн 
СНД під час переходу до ринкових методів господарювання. В загальному аспекті 
антикризове управління визнається як складова загального господарського механіз-
му підприємства та як самостійний вид професійної діяльності, що спрямований на 
запобігання та подолання кризи.

Сучасне розуміння антикризового управління доволі неоднорідне та багатозначне. 
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В одному випадку під ним розуміють управління підприємством в умовах загальної 
кризи економіки, в другому – управління підприємством, що потрапило в кризову си-
туацію в результаті незадовільного менеджменту, в третьому – управління підприєм-
ством на порозі банкрутства, в четвертому – в період банкрутства. Різне трактування 
одного і того ж поняття призводить до теоретичної невизначеності та необґрунтова-
ності практичних рекомендацій з розробки та реалізації антикризового управління.

Зарубіжні дослідження проблематики антикризового управління набули значних 
успіхів в розробці концепції антикризового управління, які необхідно використати у 
вітчизняній науці в області антикризового управління на підприємстві. Перед Укра-
їною стоїть велика кількість проблем, для вирішення яких, безсумнівно, має велике 
значення досвід антикризового управління західних країн, але це досвід управлін-
ня в принципово інших умовах. Антикризове управління в розвинутих країнах має 
стабільну соціально-політичну ситуацію, де банкрутство розглядається як позитивне 
явище, що очищає ринок від слабких конкурентів також закони конкуренції діють в 
цілком сформованій ринковій економіці. У розвинутих країнах Заходу приватизація 
проводилась з метою пошуку досконаліших форм власності, вирішення бюджетних 
проблем для підвищення конкурентоспроможності й ефективності підприємств.

В Україні поява інституту банкрутства пов’язана із приватизаційними процесами – 
держава передала капітал, яким раніше володіла. Після невдалого проведення перших 
хвиль приватизації вчені починають узагальнювати ці процеси, розробляють теорії й 
проводять аналіз практики антикризового управління.

У роботах зарубіжних і вітчизняних вчених надаються визначення антикризового 
управління, які мають і схожі риси, і відмінності. Так, відповідно до розробок А. Гра-
дова [1], антикризове управління характеризується як сукупність заходів щодо: 

  аналізу стану макро-і мікросередовища; 
  вибору відповідних місій підприємства;
  вивчення економічного механізму виникнення кризових ситуацій, створення 
системи сканування зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства 
для вчасного визначення «слабких сигналів» про загрозу можливої кризи.

Е. Уткін [2] антикризове управління визначає як управління, спрямоване на захист 
від можливих важких ускладнень у ринковій діяльності підприємства, забезпечення 
його стабільного, успішного господарювання з орієнтацією розширеного відновлення 
на найсучаснішій основі та власних збереженнях.

На думку Л Лігоненко [3], антикризове управління являє собою спеціальне, по-
стійно організоване управління, націлене на найбільш оперативне виявлення ознак 
кризового стану та створення відповідних передумов для його своєчасного подолання 
з метою забезпечення відновлення життєздатності окремого підприємства, недопу-
щення виникнення ситуації його банкрутства. 

Згідно з концепцією М. Мескона, антикризове управління розглядається як один 
з функціональних напрямів управління підприємством, як «процес планування, ор-
ганізації, мотивації та контролю, необхідний для того, аби сформулювати та досягти 
цілей, що стоять перед організацією» [4]. Деякі ж автори, навпаки, під антикризовим 
управлінням мають на увазі тільки заходи по діагностиці кризи або механізм банкрут-
ства і не враховують методи антикризового управління на стадії розвитку кризи.
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На нашу думку антикризове управління –це постійно діючий процес виявлення 
ознак кризових явищ, розробки програми виходу із кризи, яка реалізується протягом 
усього періоду функціонування господарюючого суб’єкта.

Відповідно антикризове управління передбачає:
  управління підприємством з метою уникнення кризових ситуацій;
  виведення підприємства з кризової ситуації, в якій воно опинилось. 

Головною метою антикризового управління є забезпечення міцного положення на 
ринку і стабільно стійких фінансів підприємства при будь-яких економічних, політич-
них, соціальних катаклізмах. 

Відносини в антикризовому управління, що складаються на рівні підприємства 
при його оздоровленні або ліквідації, пов’язані із проведенням комплексу заходів, які 
поділяють на стратегічні – полягають в аналізі й оцінці становища підприємства, 
розробці виробничих програм, політики доходів, інновацій, стратегій тощо й так-
тичні – у визначенні сучасного стану підприємства, його прибутку, збитків, виявленні 
внутрішніх резервів, залученні кредитних засобів, зміцненні дисципліни тощо.

В економічній літературі розглядаються різні види антикризового управління, які 
нами узагальнені і представлені в табл. 12.1.

Таблиця 12.1.

Види антикризового управління та їх характеристика
Вид антикризового 

управління Характеристика

Реактивний

Чітке і конкретне визначення цілей, планування, впровадження 
незначної кількості заходів, запропонованих з метою віднов-
лення попереднього, докризового стану. Основними формами 
подолання кризи є забезпечення актуальної платоспроможності, 
збереження капіталу шляхом вирівнювання доходів і витрат, 
збереження факторів виробництва

Превентивний (поперед-
жувальний) або виперед-

жувальний

Розробляються загальні цілі, які формуються на більш високому 
рівні планування, ніж завдання розробки конкретних заходів. 
Виступає як інструмент реалізації довгострокових завдань 
менеджменту, що можуть охоплювати всі підрозділи підприєм-
ства. Досліджується й оцінюється невизначеність, покращується 
безпека господарюючого суб’єкта шляхом збільшення здатності 
до адаптації

Післякризовий

Надається оцінка післякризового стану, прогнозуються тенденції й 
можливості розвитку господарюючого суб’єкта, визначаються наяв-
ні ресурси щодо становлення і подальшого його розвитку. Впрова-
джуються програми післякризового становлення і розвитку

Активний Швидко реагує на зміну зовнішнього і внутрішнього середовища 
і розробляє адекватні до кризи оздоровчі заходи

Пасивний 

Господарюючий суб’єкт завчасно готується до можливих трудно-
щів у майбутньому: увага концентрується на завчасній розробці 
антикризових заходів, формується кадровий потенціал, спро-
можний протидіяти кризовим явищам, накопичуються ресурси 
тощо
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На початку 2000-х років починає досліджуватися антикризове фінансове управлін-
ня, яке розглядається в двох аспектах:
по-перше, як комплекс профілактичних заходів, спрямованих на запобігання фі-

нансової кризи за допомогою системного аналізу сильних і слабких сторін підпри-
ємства, оцінювання ймовірності банкрутства, виявлення, оцінювання та нейтралізації 
ризиків, розробки системи запобіжних заходів;
по-друге, як система управління фінансами, спрямована на виведення підприєм-

ства з кризи, у тому числі проведенням санації чи реструктуризації суб’єкта господа-
рювання.

Варто відмітити, що стан економіки України, стан конкретної галузі, конкретного 
суб’єкта господарювання значною мірою характеризується впливом наслідків кризи. 
Позитивні тенденції безперечно зростають, але ще досить тривалий період часу кож-
не підприємство при визначенні своєї стратегії розвитку буде враховувати вплив кри-
зових явищ на економіку, протидіяти ним. Розвиток теоретико-методологічної бази 
та акумуляція досвіду практичного застосування антикризового управління на під-
приємстві має бути одним із стратегічних напрямів розвитку вітчизняної економічної 
думки.

Особливого значення антикризове управління набуває в управлінні фінансами під-
приємства, під яким слід розуміти систему методів і принципів розробки та прийнят-
тя управлінських рішень, пов’язаних з формуванням, розподілом і використанням 
фінансових ресурсів підприємства та організації обороту його засобів.

Враховуючи особливості управління фінансами на сучасному етапі розвитку рин-
кових відносин в Україні, можна сформулювати наступне визначення: антикризове 
фінансове управління –  це система принципів і методів розробки та прийняття 
комплексу спеціальних управлінських рішень, спрямованих на запобігання та ней-
тралізацію фінансових криз та їх наслідків з метою досягнення фінансової рівно-
ваги підприємства.

Таким чином, антикризове фінансове управління на підприємстві необхідне з ряду 
причин:

  кризові явища можна передбачати, прискорювати, відсувати, пом’якшувати;
  до криз можна і необхідно готуватися;
  управління в умовах кризи вимагає основних підходів, спеціальних знань, 
досвіду і мистецтва;

  кризові процеси до певного моменту можуть бути керованими.
Антикризове фінансове управління включає такі елементи:

  аналіз зовнішнього середовища і внутрішнього потенціалу конкурентних пере-
ваг підприємства для вибору стратегії його розвитку на основі прогнозування 
свого фінансового стану;

  попередня діагностика причин виникнення фінансових кризових ситуацій;
  комплексний аналіз фінансового стану підприємства для встановлення методів 
його фінансового оздоровлення;

  заходи антикризового фінансового управління і контроль за їх проведенням.
Об’єктом антикризового фінансового управління виступає відновлення 

фінансової рівноваги. Найбільш повно сутність антикризового управління фінансами 
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підприємства розкривається через його функції. Слід виділяти загальні та специфічні 
функції управління фінансами. До загальних функцій відносять: планування, 
організацію, облік, контроль, аналіз, регулювання і стимулювання.

Планування визначає напрямки і зміст управління фінансовою діяльністю 
підприємства в умовах кризи, розробляє цілі і конкретизує їх в методах і засобах до-
сягнення.

Необхідно відзначити, що частиною функції планування є прогнозування, завдяки 
якому можна  визначити різні варіанти можливих змін фінансового стану підприємства 
і модифікацію основних напрямів управління його фінансовою діяльністю в кризових 
умовах.

Організація – сутність даної функції управління  полягає у створенні органів 
управління фінансами підприємства, побудова структури апарату управління, вста-
новлення постійних або тимчасових взаємин між ними, функцій і повноважень, тобто 
створення реальних умов для досягнення запланованих антикризових цілей.

Функція обліку  спрямована на забезпечення постійного збору, систематизацію та 
узагальнення даних, необхідних для подальшого контролю управління.

Контроль як загальна функція управління фінансами підприємства, спрямований 
на кількісну та якісну оцінку результатів функціонування підприємства з метою вста-
новлення відхилень від заданих параметрів. У процесі управління контроль виступає 
елементом зворотного зв’язку, бо за його даними здійснюється коригування раніше 
прийнятих рішень, планів, організації фінансової роботи, прийнятих стандартів і 
нормативів.

Аналіз визначає економічну ефективність управління фінансами підприємства та 
можливі напрямки його розвитку на поточний і перспективний періоди з точки зору 
забезпеченості необхідними  ресурсами (фінансовими, матеріальними, трудовими). 
Осмислення і розуміння інформації досягається саме за допомогою реалізації аналізу.

Регулювання системи антикризового управління фінансами підприємства у разі 
виникнення відхилень від заданих параметрів і досягнення необхідного стану стій-
кості підприємства зздійснюється на основі реалізації функції аналізу

Стимулювання є заключною функцією, сутність якої полягає у зацікавленості 
персоналу в результатах своєї праці, за допомогою якого здійснюється розподіл мате-
ріальних і трудових цінностей залежно від кількості і якості витраченої праці.

До специфічних функцій антикризового управління фінансами підприємства 
відносять:

  передкризовий стан управління фінансами;
  управління в умовах фінансової кризи;
  управління процесами виходу з фінансової кризи;
  стабілізація нестійких ситуацій;
  мінімізація витрат і втрачених можливостей; 
  своєчасне прийняття рішень.

Таким чином, антикризове фінансове управління  – важлива складова системи 
оперативного, тактичного і стратегічного управління. Суть його полягає у створенні 
механізму виявлення та усунення дестабілізуючих проблем в управлінні фінансами 
вітчизняних підприємств до того, як ці проблеми прийняли необоротний характер.



Антикризове фінансове управління підприємством 285

Антикризове фінансове управління  підприємством має свої особливості, а саме:
1. Мобільність і динамічність у використанні фінансових ресурсів, проведенні 

змін, реалізації інноваційних фінансових програм;
2. Здійснення програмно-цільових підходів у технологіях розробки та реалізації 

управлінських фінансових рішень;
3. Підвищена чутливість до фактору часу в процесах антикризового управління 

фінансами підприємства, до здійснення своєчасних дій по динаміці ситуацій;
4. Підвищення уваги до попередніх і наступних оцінок управлінських фінансових 

рішень і вибору альтернатив поведінки та фінансової діяльності;
5. Використання антикризового критерію якості фінансових рішень при їх розробці 

та реалізації.
Важлива роль в антикризовому фінансовому управлінні належить принципам.  

Принцип (від лат. principium – початок, основа) – основне положення будь-якої тео-
рії, вчення, науки, світогляду. Принципи антикризового фінансового управління  – це 
певні особливості його побудови, які поділяють на системні та специфічні. Систем-
ні визначають загальні вимоги до проведення антикризового фінансового управління 
і включають наступні принципи: 
об’єктивності – передбачає врахування суті і механізмів виникнення та погли-

блення кризових явищ; 
комплексності – визначає необхідність у розробці антикризових рішень з усіх на-

прямів діяльності підприємства; 
відповідності – суть полягає у вивченні та типізації умов функціонування конкрет-

ного підприємства – об’єкта антикризового управління; 
контролю – передбачає здійснення постійної перевірки реалізації управлінських 

заходів з метою адаптації до умов внутрішнього і зовнішнього середовища підпри-
ємства; 
оптимальності – передбачає оптимізацію методичного інструментарію дослі-

дження проблем підприємства та діагностики загрози його банкрутства;
основної ланки – орієнтує на пошук і першочергове розв’язання основної пробле-

ми, посилення уваги до тієї сфери, яка обумовлює виникнення та поширення кризи; 
законності – передбачає використання в інтересах підприємства правових засад, 

які обумовлюють можливості його фінансового оздоровлення та санації; 
ефективності – максимально можливе використання потенціалу об’єкта та 

суб’єкта управління для розробки антикризової програми, мінімізації витрат, 
пов’язаних з кризовим станом.

Специфічні принципи розглядаються диференційовано щодо механізму, процесу 
та системи управління. До специфічних принципів в  антикризовому фінансовому 
управлінні відносять:

  ранню діагностику кризових явищ у діяльності підприємства;
  своєчасність реагування на окремі кризові явища у фінансовому розвитку гос-
подарюючого суб’єкта;

  застосування інструментів реструктуризації, потенціалу реінжинірингу;
  використання санації підприємства для уникнення банкрутства;
  забезпечення контролю за результатами розроблених заходів для виведення 
підприємства з фінансової кризи. 
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Всі принципи і системні, і специфічні спрямовані на запобігання та уникнення 
банкрутства підприємства.

В процесі антикризового фінансового управління використовується велика кіль-
кість різноманітних способів, прийомів, підходів, які дозволяють узагальнити, 
ефективно організувати виконання функцій, етапів, процедур, операцій, необхідних 
для прийняття рішень. В сукупності вони виступають як методи управління. Проф. 
І.А. Бланк [5], як елемент структури механізму антикризового фінансового управлін-
ня, виділяє систему фінансових методів підприємства: метод техніко-економічних 
розрахунків, балансовий, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертні, 
методи дисконтування та нарощення вартості, методи диверсифікації, хеджування, 
інші фінансові методи. Вони характеризуються різноманіттям і відображають склад-
ність і склад управлінських задач, які вирішує менеджмент. 

12.3. Модельний інструментарій прогнозування кризи на 
підприємстві

В сучасних умовах розвитку економіки правильне визначення реального фінансо-
вого стану підприємства має величезне значення не тільки для самих суб’єктів госпо-
дарювання, але і для багаточисельних акціонерів і особливо – майбутніх потенційних 
інвесторів. Сьогодні, як ніколи, потрібні великі інвестиції із недержавних джерел. 
Але ті, хто хотів і міг би вкласти вільні кошти в розвиток промисловості, повинні бути 
впевнені в надійності, фінансовому благополуччі промислових підприємств, розви-
ток яких дійсно може принести реальну вигоду. Тому в даний час дуже важливо вміти 
виявити слабкі сторони в діяльності промислових підприємств, визначити основні 
напрямки їх покращення. 

На даний час вченими розроблено велике число методик попередньої діагностики  
і можливого захисту  підприємств від банкрутства, які працюють в умовах ринкової 
економіки. Суть їх полягає в тому, що загроза банкрутства діагностується на ранніх 
стадіях їх виникнення, що дозволяє вчасно пустити в хід механізми захисту чи об-
грунтувати необхідність реорганізаційних процедур.

В економічній теорії і на практиці існує кілька різних методичних рекомендацій, 
які включають широкий спектр показників, що дозволяють оцінити фінансовий стан 
підприємств. 

Серед зарубіжних досліжень, пов’язаних із прогнозуванням банкрутства, ві-
домі дослідження А.Вінкора і  Р.Смітта, К.Л. Мервіна, В.Г. Бівера, В.Нікмана, 
П. Дж. Фітцпатрика.

Але особливий інтерес у вирішенні задач прогнозування банкрутства викликають 
дослідження Є. Альтмана, який запропонував п’ятифакторну модель, що включає по-
казники ліквідності, фінансової стійкості, рентабельності та ринкової активності:

Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4  + 1,0X5,                                (12.1)
де Z – інтегральний показник рівня загрози банкрутства;
Х1 – частка оборотних коштів в активах;
Х2 – рентабельність активів, визначена по нерозподіленому прибутку;
Х3 – рентабельність активів, визначена по балансовому прибутку;
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Х4 – коефіцієнт покриття по ринковій вартості власного капіталу;
Х5 – коефіцієнт віддачі всіх активів.

В залежності від значення Z прогнозується імовірність банкрутства: до 1,8 – дуже 
висока, від 1,81 до 2,7 – висока, від 2,8 до 2,9 – можлива, більш ніж 3,0 – дуже низька.

Слід зазначити, що при застосуванні моделі Е. Альтмана можливі два типи поми-
лок прогнозу:

1) прогнозується збереження платоспроможності підприємства, а в дійсності від-
бувається банкрутство;

2) прогнозується банкрутство, а підприємство зберігає платоспро-можність.
Цікавою є також чотирьохфакторна модель Романа Лиса, що була розроблена для 

підприємств Великобританії:
Z = 0,063X1 + 0,057X2 + 0,092X3 + 0,001X4,                                 (12.2)

де  Х1, Х2, Х3 – показники, що зазначені в моделі Альтмана, а Х4 – показник спів-
відношення власних і залучених коштів. Граничне значення критерію Z в даному ви-
падку дорівнює 0,037.

Інший британський економіст Таффлер запропонував оцінити загрозу банкрутства 
підприємства відповідно до такого критерію:

Z = 0,53X1 + 0,13X2 + 0,18X3 + 0,16X4,                                    (12.3)
де Х1 – операційний прибуток / поточні зобов’язання;
Х2 – оборотні активи / сума зобов’язань;
Х3 – поточні зобов’язання / сума активів;
Х4 – виручка від реалізації / сума активів.

При значенні Z > 0,3 критерій відображає такий стан, при якому у підприємства 
непогані довгострокові перспективи, а якщо значення Z < 0,2, то підприємству загро-
жує банкрутство. 

Виявляти загрозу банкрутства можна також на основі критерію Спрінгейта:
Z = 1,03X1 + 3,07X2 + 0,66X3 + 0,4X4,                                    (12.4) 

де Х1 – оборотні активи / загальна вартість активів;
Х2 – балансовий прибуток / загальна вартість активів;
Х3 – операційний прибуток / поточні зобов’язання;
Х4 – виручка від реалізації / загальна вартість активів.

Якщо Z < 0,862, то підприємство є потенційним банкрутом. 
Зпрогнозувати фінансову кризу можливо також за допомогою моделі Фулмера, яка 

має загальний вигляд:
Н = 5,528X1 + 0,212X2 + 0,073X3 + 1,270X4 – 0,120X5 + 2,335X6 + 0,575X7 + 

 + 1,083X8  + 0,894X9 – 6,075,                                                                   (12.5)
де Н – інтегральний показник рівня втрати платоспроможності;
Х1 – нерозділений прибуток попередніх років  / сукупні активи ;
Х2 – обсяг реалізації  / сукупні активи ;
Х3 – прибуток до сплати податків  / сукупні активи ;
Х4 – грошовий потік  / сума зобов’язань ;
Х5 – борг підприємства / сукупні активи ;
Х6 – пасиви / сукупні активи ;
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Х7 –  логарифм від суми матеріальних активів ; 
Х8 – оборотний капітал / сукупні зобов’язання ;
Х9 – прибуток до сплати процентів та податків / сплачені проценти .

За результатами розрахунку по данній моделі можна отримати такий прогноз: зна-
чення Н < 0 – втрата платоспроможності неминуча , значення Н > 0 – підприємство 
функціонує досить успішно.

Російські вчені Сайфулін Р.С. та Кадиков Г.Г. запропонували використовувати для 
експрес-оцінювання фінансового стану підприємства рейтингове число:

R = 2Кз.в.к. + 0,7Кп.л. + 0,08Кі +0,45Км + Кв.к.,                           (12.6) 
де R – рейтингове число;
Кз.в.к. –  коефіцієнт забезпечення власними коштами  (Кз.в.к.  > 0,1) ;
Кп.л. –  коефіцієнт поточної ліквідності (Кп.л. > 2) ;
Кі  – інтенсивність обігу авансованого капіталу, яка характеризує  обсяг реалі-
зованої продукції , що припадає на одну грошову одиницю коштів, вкладених у 
діяльність підприємства (Кі > 2,5) ;
Км  – коефіцієнт менеджменту, характеризується відношенням прибутку від ре-
алізації до суми виручки від реалізації;
Кв.к.  – рентабельність власного капіталу – відношення балансового прибутку 
до власного капіталу  (Кв.к. > 0,2 ).

Якщо рейтингове число R для підприємства  має значення більше 1, то підпри-
ємство знаходиться у задовільному стані . Якщо значення R менше 1, то це ознака 
незадовільного стану.

Зарубіжні методики не враховують специфіку фінансової звітності вітчизняних 
суб’єктів господарювання, галузевих особливостей розвитку промислових підпри-
ємств та притаманних їм форм організацій бізнесу. До того ж, українські підприєм-
ства функціонують в умовах, де мають місце інші темпи інфляції, свої способи її 
стримування, фази макроекономічного циклу, висока фондо-, енерго- і трудомісткість 
виробництва, не достатньо високі продуктивність праці, платоспроможний попит на-
селення, несприятливий податковий, інвестиційний та фінансово-кредитний клімат.  

У зв’язку з цим українськими вченими розроблені методики прогнозування бан-
крутства для підприємств певних галузей. Так, для підприємств, що мають високу 
оборотність (підприємства харчової промисловості, громадського харчування) Мар-
тиненком В.П. розроблена економіко-статистична модель визначення ймовірності 
банкрутства:

Кі.б. = 1,0Кп.л. + 3,33Ка. + 5,71Кр.в.з.,                                (12.7)
 де Кі.б. – коефіцієнт імовірності банкрутства;
Кп.л. – коефіцієнт поточної ліквідності; 
Ка. – коефіцієнт автономії;
Кр.в.з. – коефіцієнт рентабельності власних засобів.

Комп’ютерна обробка відповідної інформації, проведені розрахунки дозволи-
ли автору розробити і рекомендувати шкалу коефіцієнтів імовірності банкрутства, 
(табл. 12.2.).
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Таблиця 12.2.

Оцінка ймовірності банкрутства підприємств
харчової промисловості

Коефіцієнт імовірності банкрутства Імовірність банкрутства
6,0 і вище Низька
5,99-5,30 Можлива
5,29-3,49 Висока

3,48 і нижче Дуже висока
Для підприємств торгівлі Забродською Л.Д. розроблена чотирьохфакторна модель 

прогнозування банкрутства:

Z = 2,4Кo. + 0,5Кф. + 6,0Кб.п. + 1,0Квід.,                             (12.8)
де Кo. – коефіцієнт забезпечення запасів власними обіговими коштами;
Кф. – коефіцієнт фінансування; 
Кб.п. – коефіцієнт рентабельності активів по балансовому прибутку;
Квід. – коефіцієнт віддачі активів.

Імовірність банкрутства визначається в залежності від значення Z: Z < 0 – підпри-
ємство неплатоспроможне;  0 < Z < 0,999 – імовірність дуже велика;  1,0 < Z < 1,999 
– імовірність велика;   2,0 < Z < 2,999 – імовірність низька; Z > 3,0 – імовірність дуже 
низька. 

Умовам діяльності українських підприємств також відповідає універсальна дис-
кримінантна модель Терещенка О.О.: 

Z = 1,5X1 + 0,08X2 + 10X3 + 5X4 + 0,3X5 + 0,1X6,                        (12.9)
де Z – інтегральний показник рівня загрози банкрутства;
Х1 – Cash-Flow /сукупні зобов’язання;
Х2 – сукупні активи / сукупні зобов’язання;
Х3 – прибуток / сукупні активи ;
Х4 – прибуток / виручка від реалізації ;
Х5 – сума робочих запасів / виручка від реалізації;
Х6 – виручка від реалізації / сукупні активи;

Для обчислення коефіцієнта X1 використовується показник Cash Flow, який ха-
рактеризує величину чистих грошових потоків, які утворюються в результаті опера-
ційної та інвестиційної діяльності й залишаються в розпорядженні підприємства в 
певному періоді. 

Отримані результати після обрахунків можна інтерпретувати так:
 Z>2 – підприємство вважається фінансово стійким і йому не загрожує банкрут-

ство;
1<Z<2 – фінансова рівновага порушена, але за умови переходу підприємства на 

антикризове управління банкрутство йому не загрожує;
0<Z<1 – підприємству загрожує банкрутство, якщо воно не здійснить санаційних 

заходів;
 Z<0 – підприємство є напівбанкрутом.
Проскурою О.Ю. запропонована методика визначення рівня фінансового стану 
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для суб’єктів підприємницької діяльності:
  для державних підприємств:
Zд.п .= 0,02К1 + 0,04К2 +2,57К3 + 0,19К4 + 2,18К7 + 10,0К8 + 0,81К9,   (12.10)

де Zд.п – інтегральний показник рівня фінансового стану суб’єктів господарюван-
ня;
К1 – загальний показник покриття;
К2 – поточний показник покриття;
К3 – показник абсолютної ліквідності;
К4 – показник автономії;
К7 – показник рентабельності продажу;
К8 – показник рентабельності активів;
К9 – показник рентабельності оборотних коштів.

  для акціонерних товариств:

Zа.т. = 0,01К2 + 10,0К3  + 1,02К4 + 1,48К7;                       (12.11)
  - для підприємств інших організаційно-правових форм: 

Zтов. = 0,18К2 + 2,36К4 + 3,61К7 + 10,0К8 + 0,78К9;              (12.12)
Відповідно до різних рівнів кризового стану встановлено граничні значення інте-

гральних показників Z, що представлені в табл. 12.3.
Таблиця 12.3

Граничні значення інтегральних показників Z

Рівень фінансового стану 
суб’єктів господарювання

Граничне  значення

Державні
підприємства

Акціонерні
підприємства

Підприємства ін-
ших організаційно-
правових форм

Стійка робота > 0,85 > 1,39 > 2,25
Легка криза 0,71-0,85 1,11-1,39 1,59-2,25
Глибока криза 0,48-0,71 0,76-1,11 0,85-1,59
Катастрофа < 0,48 < 0,76 < 0,85

Прогнозувати фінансову кризу на підприємстві можна також за допомогою мето-
дики визначення рівня життєздатності промислових підприємств Мартиненка В.П., 
яка включає розрахунок коефіцієнта життєздатності та використання шкали.

К ж. = 1,0Кп.л. + 2,5Ка.л. + 2,86Км.в.к. + 2,0Км.в.пр. + 3,33Кр.пр.,     (12.13)
де К ж. – коефіцієнт життєздатності промислових підприємств;
Кп.л. – коефіцієнт поточної ліквідності; 
Ка.л. – коефіцієнт абсолютної ліквідності;
Км.в.к. – коефіцієнт маневреності власних коштів;
Км.в.пр. – коефіцієнт майна виробничого призначення;
Кр.пр.  –  коефіцієнт рентабельності продажу продукції. 

Відповідно до рівнів життєздатності промислових підприємств визначено гранич-
ні значення коефіцієнта життєздатності, які представлені в табл. 12.4. 
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Таблиця 12.4

Шкала визначення рівня життєздатності підприємств
промисловості

Значення коефіцієнта життєздатності Рівень життєздатності промислового підприємства
5,0 і вище Високий
4,99 – 4,16 Середній
4,15 – 2,26 Низький

2,25 і нижче Дуже низький

Прогнозування фінансової кризи на підприємствах з використанням вищезазначе-
них моделей дає змогу одержати найбільш розгорнуту картину кризового  фінансо-
вого стану підприємства і застосувати найбільш оптимальні  методи та форми його 
майбутнього фінансового оздоровлення.

12.4. Санація як ключовий інструмент антикризового
фінансового управління

Одним із важливих стратегічних завдань економіки України є перехід суб’єктів 
господарювання на умови стійкого розвитку. Головна умова закріплення на вітчиз-
няному і входження в світові ринки для українських підприємницьких структур по-
лягає в підвищенні їх життєздатності.  На даний час багато українських підприємств 
знаходяться на межі виживання: активні кредитори, наявність ринку «рейдерства», 
чисельні неточності в законах – все це призводить до збільшення заяв у Господарські 
суди України про визнання боржника банкрутом в порівнянні з попередніми роками. 
Одночасно в країні відбувається розвиток програм реорганізації комунальних та дер-
жавних підприємств у відкриті акціонерні товариства.

Тимчасові фінансові вкладення не дозволяють вивести організації із кризи, оскільки 
відсутність грошових коштів є наслідком, а не причиною. Таким чином,  підприємствам 
необхідний комплекс оперативних заходів по відновленню платоспроможності. Саме 
з цих причин виникає необхідність проведення санації суб’єктів господарювання,  як 
оперативної міри по відновленню їх платоспроможності.

Термін «санація» походить від латинського «sanare» і перекладається як оздоров-
лення або видужання . Економічний словник трактує це поняття як систему заходів, 
що здійснюється для запобігання банкрутства промислових, торгових, банківських 
монополій. Санація може відбуватися злиттям підприємства, яке перебуває на межі 
банкрутства, з потужнішою компанією; випуском нових акцій або облігацій для мо-
білізації грошового капіталу; збільшенням банківських кредитів і наданням урядових 
субсидій; перетворенням короткострокової заборгованості на дострокову; повною 
або частковою купівлею державою акцій підприємства, що перебуває на межі бан-
крутства.

Але зазначений в словнику перелік заходів є неповним і не розкриває принципо-
вих методологічних підходів до вибору тих чи інших форм санації.

Ми поділяємо точку зору багатьох провідних фахівців з питань виведення підпри-
ємств із фінансової кризи, шо санація –  це система фінансово-економічних,  орга-
нізаційно-правових,  виробничо-технічних і соціальних  заходів, які спрямовані на 
досягнення чи відновлення платоспроможності, прибутковості та конкуренто-
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спроможності підприємства-боржника у довгостроковому періоді. 
Особливе місце при проведенні санації займають фінансово- економічні заходи, 

які відображають фінансові відносини, що виникають у процесі мобілізації  та ви-
користання внутрішніх та зовнішніх фінансових джерел оздоровлення підприємств. 

Санаційні заходи організаційно-правового характеру спрямовані на вдосконален-
ня організаційної структури підприємства, організаційно-правових форм бізнесу, під-
вищення якості менеджменту, поліпшення виробничих відносин між членами трудо-
вого колективу.

У контексті заходів організаційно-правового характеру розрізняють 2 види фінан-
сової санації:

1. Санація зі збереженням існуючого юридичного статусу підприємства-борж-
ника;

2. Санація зі зміною правової форми та юридичного статусу підприємства.
Заходи виробничо-технічного характеру пов’язані із модернізацією і відновлен-

ням основних фондів, поліпшенням асортиментної політики підприємства та  якості 
продукції, зниженням її собівартості,  ефективне використання наявного обладнання, 
мобілізацією санаційних резервів у сфері виробництва. 

Соціальні заходи передбачають застосування стимуляційних заходів працівників, 
які б сприяли зменшенню соціальної напруги на підприємстві та заохоченню праців-
ників підприємства до максимального позитивного результату.

Головна мета фінансової санації – якомога повніше задоволення вимог креди-
торів завдяки поліпшенню фінансового стану підприємства-боржника. Цілі санації 
представлені на рис.12.2. 

Підвищення 
платоспроможності 

Покращення 
якісного складу 

персоналу 

Підвищення 
конкурентоспро-

можності 

Мета 
(ціль) 

Максимальне 
скорочення всіх видів 

заборгованості 

Формування фондів 
фінансових ресурсів 
для проведення 

санації 

Покращення 
структури 
оборотного 
капіталу 

Зниження витрат 

Покриття поточних 
збитків та усунення 

причин їх 
виникнення 

Рис. 12.2. Цілі санації
Санація підприємства здійснюється в таких випадках:
1. З ініціативи суб’єкта господарювання, що перебуває в стані кризи, коли існує 

реальна загроза неплатоспроможності  та оголошення його банкрутом у недалекому 
майбутньому;

2. Після того, як боржник з власної  ініціативи звернувся до Господарського суду із 
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заявою про порушення справи про своє банкрутство ( якщо підприємство є фінансово  
неспроможним  або існує реальна загроза такої неспроможності ) ;

3. З ініціативи фінансово-кредитної установи;
4. З ініціативи заставодержателя цілісного майнового комплексу підприємства;
5. З ініціативи Національного Банку України, якщо йдеться про фінансове оздо-

ровлення комерційного банку;
6. З ініціативи державного органу з питань, який займається питаннями банкрут-

ства, якщо йдеться про санацію державних підприємств та підприємств, у статутному 
фонді яких частка державної власності перевищує 25%.

Діючий Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника чи визна-
ння його банкрутом» від 30.06.99р.  розмежовує поняття  «санація» і «досудова са-
нація». У цьому випадку санація розглядається як система заходів , передбачених 
процедурою провадження справи про банкрутство з метою запобігання ліквідації 
боржника  і спрямованих на оздоровлення його стану, а також на задоволення в по-
вному обсязі чи частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації 
боргів і капіталу та зміною організаційної та виробничої структури боржника.

Підставою для прийняття рішення  Господарським судом про фінансову санацію 
боржника після порушення справи про банкрутство може бути:

1. Наявність реальної санаційної концепції (програми, плану);
2. Реальна можливість підприємства-боржника виконати план санації, відновити 

платоспроможність підприємства та його успішну виробничо-господарську діяль-
ність;

2. Наявність санатора, який має достатньо фінансових ресурсів для здійснення фі-
нансових заходів.

Досудова санація – система заходів щодо відновлення платоспроможності борж-
ника, що здійснюються власником майна підприємства-боржника, інвестором, з ме-
тою запобігання його ліквідації шляхом реорганізаційних, організаційно-господар-
ських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових 
заходів у межах чинного законодавства до початку справи про банкрутство. 

За джерелами мобілізації фінансових ресурсів, розрізняють автономну та гете-
рономну санацію. 

Автономна санація передбачає фінансування оздоровлення підприємства за ра-
хунок його власних ресурсів і коштів, наданих власниками та іншими особами (без 
залучення в санаційний процес сторонніх осіб). 

Гетерономна (зовнішня) санація характеризується участю в ній сторонніх осіб, 
зокрема банків та інших кредиторів, клієнтів, держави. 

При проведення фінансової санації підприємств видідяють три основні 
функціональні блоки: 

1. Розробка плану санації. 
2. Санаційний аудит. 
3. Менеджмент санації. 
В більшості випадків, розробкою санаційної концепції та плану санації, за до-

ручення власників чи керівництва підприємства займаються консалтингові фірми в 
тісному взаємозв’язку із працівниками  служб контролінгу суб’єктів господарювання 
(якщо такі є на підприємстві). 

Санаційний аудит проводиться аудиторськими компаніями на замовлен-
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ня потенційних санаторів, кредиторів та інших осіб, які можуть взяти участь у 
фінансуванні санації. 

Вирішальне значення для успішного проведення фінансового оздоровлення 
підприємства має організація ефективного менеджменту санації, сутність якого 
можна розглядати з двох позицій: інституціональної та з функціональної. 

З інституціональної позиції до менеджменту санації можна віднести всіх фізичних 
осіб, яких уповноважено власниками суб’єкта господарювання чи силою закону про-
вести фінансову санацію підприємства, тобто фактично керувати підприємством 
на період його оздоровлення. Досить часто до банкрутства підприємство доводить 
саме невміле чи навмисно неправильне управління. Зрозуміло, що керівництво 
підприємства, яке призвело його до фінансової кризи, як правило, не в змозі ефектив-
но управляти фінансовою санацією. Звідси випливає необхідність заміни керівництва 
підприємства або передачі повноважень щодо санації третім особам. До осіб, які 
можуть бути носіями менеджменту санації, слід віднести контролюючі органи (на-
приклад, департамент банківського нагляду НБУ, страхнагляд тощо), консультантів, 
аудиторів, керуючих санацією, які призначаються відповідно до рішення Господар-
ського суду, представників банківських установ чи інших кредиторів, досвідчених 
менеджерів, а також і колишнє керівництво підприємства. Вирішення  питання щодо 
менеджменту санації є одним із першочергових заходів у рамках фінансового оздо-
ровлення. 

З функціональної позиції менеджмент санації – це система антикризового 
управління, яка має на меті ефективне використання фінансового механізму для 
запобігання банкрутству та проведення фінансового оздоровлення підприємства. 
Функціональні сфери менеджменту санації можна розглядати як окремі фази 
управлінського циклу, причому в процесі санації підприємства такі цикли постійно 
повторюються при досягненні певних стратегічних чи тактичних цілей. 

До функціональних сфер менеджменту санації  слід віднести такі: 
1. Постановка цілей.
2. Формування та аналіз проблеми. При проведенні комплексного аналізу госпо-

дарської діяльності підприємства визначаються зовнішні та внутрішні фактори кризи, 
вид кризи, її глибина. На підставі результатів причинно-наслідкового аналізу, згідно з 
класичною моделлю санації, робиться висновок про санаційну спроможність підпри-
ємства, а відтак – про доцільність чи недоцільність санації суб’єкта господарювання.

3. Підбір або розробка санаційних заходів, згідно з визначеними цілями санації,  та 
їх оцінка. 

4.  Прийняття рішення щодо проведення санації. 
5. Реалізація  затвердженого плану санації (проведення конкретних санаційних 

заходів); 
6. Контроль за якістю реалізації запланованих заходів. 
  7. Аналіз відхилень при порівнянні прогнозних показників фінансово-майнового 

стану боржника у процесі та після реалізації плану санації.
Менеджмент підприємств, які перебувають у стані кризи, повинен своєчасно ви-

являти та використовувати нові санаційні резерви, а також приймати об’єктивні ква-
ліфіковані рішення для подолання можливих перешкод під час здійснення оздоров-
чих заходів. Дійову допомогу тут може надати оперативний санаційний контролінг, 
який синтезує інформаційну, планову, консалтингову, координаційну та контрольну 
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функції. Адже завданням санаційного контролінгу є контроль за ходом реалізації 
плану санації, ідентифікація оперативних результатів, аналіз відхилень та підготовка 
проектів рішень щодо використання виявлених резервів та подолання додаткових 
перешкод. Слід зазначити, що не існує стандартних рецептів організації менеджмен-
ту санації підприємства. Кожен випадок фінансової кризи потребує індивідуального 
підходу до управління процесом її подолання. 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
1. Назвати схожі риси кризових ситуацій.
2. Дати визначення фінансової кризи.
3. Якими параметрами характеризується фінансова криза ?
4. Назвати зовнішні та внутрішні фактори виникнення фінансової кризи.
5. Дати визначення антикризового фінансового управління.
6. Назвати елементи антикризового фінансового управління.
7. Назвати зарубіжні та вітчизняні методики прогнозування банкрутства.
8. Дати визначення санації підприємства.
9. В яких випадках здійснюється санація підприємства?
10. Охарактеризувати основні функціональні блоки при проведенні фінансової са-

нації підприємства.

ТЕСТИ

1. Схожими рисами кризи підприємства є:
а) хаотичний характер подій;
б) швидкий і непередбачуваний розвиток ситуації;
в) потреба застосування нестабільних методів менеджменту;
г) усі відповіді правильні.

2. Криза, при якій підприємства втрачають виробничий потенціал і довго-
строкові фактори успіху, називається:
а) стратегічна;
б) прибутковості;
в) ліквідаційна;
г) платоспроможності.

3. До внутрішніх факторів, що зумовлюють фінансову кризу на підприєм-
стві, належать:
а) значний рівень інфляції;
б) низька якість менеджменту;
в) банкрутство боржників;
г) зменшення купівельної спроможності населення.

4. До загальних функцій управління фінансами належать:
а) реалізація;
б) виробництво;
в) планування;
г) сплата податків та зборів.
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5. Антикризове фінансове управління включає такі елементи:
а) формування антикризових команд на підприємстві;
б) диверсифікація виробництва;
в) попередня діагностика причин виникнення фінансових кризових ситуацій;
г) впровадження сучасних технологій  на виробництві.

6. Головною метою антикризового управління є:
а) забезпечення міцного положення на ринку і стабільно стійких фінансів під-
приємства;

б) збільшення обсягів виробництва;
в) покращення маркетингової діяльності на підприємстві;
г) здійснення періодичного аналізу фінансового стану суб’єкта господарюван-
ня.

7. Видом антикризового управління, що швидко реагує на зміни зовнішнього 
і внутрішнього середовища та розробляє адекватні до кризи оздоровчі за-
ходи, є:
а) пасивний;
б) активний;
в) превентивний;
г) післякризовий.

8. Об’єктом  антикризового фінансового управління виступає:
а) маркетинг;
б) виробничий менеджмент;
в) антикризова інвестиційна політика;
г) фінансова рівновага.

9. За джерелами мобілізації фінансових ресурсів, розрізняють:
а) автономну та гетерономну санацію;
б) санацію зі збереженням існуючого юридичного статусу підприємства-
боржника;

в) санацію зі зміною правової форми та юридичного статусу підприємства.
г) досудову санацію.

10. Санаційний аудит проводиться:
а) працівниками підприємства;
б) керуючим санацією;
в) аудиторськими компаніями;
г) арбітражним керуючим.

ГЛОСАРІЙ

Фінансова криза – це фаза розбалансованої діяльності суб’єкта господарювання в 
результаті впливу зовнішніх та внутрішніх факторів, що проявляється в суперечності 
між фактичним станом фінансів підприємства і необхідним обсягом фінансових по-
треб.

Стратегічна фінансова криза – на підприємстві втрачено виробничий потенціал 
і відсутні довгострокові фактори успіху.
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Криза ліквідності – підприємство є неплатоспроможним або існує реальна загро-
за втратити платоспроможності.

Антикризове управління –  постійно діючий процес виявлення ознак кризових 
явищ, розробки програми виходу із кризи, яка реалізується протягом усього періоду 
функціонування господарюючого суб’єкта.

Антикризове фінансове управління –  це система принципів і методів розробки 
та прийняття комплексу спеціальних управлінських рішень, спрямованих на профі-
лактику та нейтралізацію фінансових криз та їх наслідків з метою досягнення фінан-
сової рівноваги підприємства.

Об’єкт антикризового фінансового управління –  відновлення фінансової рівноваги 
на підприємстві.

Санація –  це система фінансово-економічних,  організаційно-правових,  виробни-
чо-технічних і соціальних  заходів, які спрямовані на досягнення чи відновлення пла-
тоспроможності, прибутковості та конкурентоспроможності підприємства-боржника 
у довгостроковому періоді. 

Автономна санація передбачає фінансування оздоровлення підприємства за ра-
хунок його власних ресурсів і коштів, наданих власниками та іншими особами (без 
залучення в санаційний процес сторонніх осіб). 

Гетерономна  санація характеризується участю в ній сторонніх осіб, зокрема 
банків та інших кредиторів, клієнтів, держави. 

Менеджмент санації – це система антикризового управління, яка має на меті 
ефективне використання фінансового механізму для запобігання банкрутству та про-
ведення фінансового оздоровлення підприємства.
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ТЕМА 13

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ
ПІДПРИЄМСТВА З ПОЗИЦІЙ
ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО

ПІДХОДУ

13.1. Сутність управління фінансами підприємства на основі вартісно-орієнто-
ваного підходу.

13.2. Підходи та методи щодо оцінки вартості підприємств. 
13.3. Формування системи фінансового менеджменту націленого на зростання 

вартості підприємства.

13.1. Сутність управління фінансами підприємства на 
основі вартісно-орієнтованого підходу

Вітчизняні підприємства під впливом сучасних тенденцій розвитку інтегруються 
в світове економічне середовище, розширюють ринки збуту продукції та конкуру-
ють з іноземними виробниками. За таких умов відбувається трансформація концепції 
управління фінансами, суттєво змінюється стратегічна мета та критерії ефективного 
розвитку підприємств.

У теорії і практиці управління в ринкових умовах господарювання широкого ви-
знання набула концепція управління вартістю (Value Based Management). Основопо-
ложні засади концепції передбачають управління ключовими факторами вартості, 
визначення залежності між факторами та ринковою вартістю підприємства. У най-
загальнішому сприйнятті зміст концепції управління з позиції вартості підприєм-
ства являє собою стратегічний напрям розвитку, спрямований на зростання ринкової 
капіта лізації об’єкта управління, з урахуванням диспозиції, що таке зростання дає 
змогу акціонерам  отримувати найреальніший, порівняно з іншими факторами, кур-
совий грошовий дохід від перепродажу належних їм акцій або курсовий негрошовий 
дохід, який виражається у збільшенні вартості їхнього власного (акціонерного) капі-
талу (чистих активів), тобто підвищення ринкової ціни акцій у динаміці [1 с. 90-91].

З економічної точки зору вартість це – уречевлена в товарах та послугах суспільно 
необхідна праця та економічні відносини між суб’єктами господарської діяльності, 
що пов’язані з такою працею, з суспільним поділом праці й обміном товарами та по-
слугами [2, с. 83].

Оскільки, підприємство виступає унікальним товаром з притаманними лише йому 
властивостями, доречним є з’ясування терміну «вартість підприємства» в правовому 
полі. Згідно з Національним стандартом №1 «Загальні засади оцінки майна і майно-
вих прав», вартість визначається як еквівалент цінності об’єкта оцінки, виражений у 
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ймовірній сумі грошей. У вищеназваному стандарті  ринкова вартість це – вартість, 
за яку можливе відчуження об’єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки 
за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного 
маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без 
примусу [3].

Крім ринкової вартості, даним стандартом визначаються наступні види вартості:
  поточна вартість – вартість, приведена у відповідність із цінами на дату оцін-
ки шляхом дисконтування або використання фактичних цін на дату оцінки;

  вартість заміщення – визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на 
створення (придбання) нового об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, який може 
бути йому рівноцінною заміною;

  вартість відтворення – визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на 
створення (придбання) в сучасних умовах нового об’єкта, який є ідентичним 
об’єкту оцінки;

  залишкова вартість заміщення (відтворення) – вартість заміщення (відтво-
рення) об’єкта оцінки за вирахуванням усіх видів зносу (для нерухомого майна 
– з урахуванням ринкової вартості земельної ділянки при її існуючому вико-
ристанні (прав, пов’язаних із земельною ділянкою);

  вартість ліквідації – вартість, яку очікується отримати за об’єкт оцінки, що 
вичерпав корисність відповідно до своїх первісних функцій;

  інвестиційна вартість – вартість, визначена з урахуванням конкретних умов, 
вимог та мети інвестування в об’єкт оцінки.

Динамічність та відкритість економічного середовища, складність зв’язків між 
елементами фінансового механізму зумовлюють необхідність прийняття оптималь-
них управлінських фінансових рішень за умови невизначеності майбутніх резуль-
татів. Відтак, поліпшення процесу управління фінансами підприємств має сприяти 
формуванню оптимальної структури капіталу підприємства, захисту інтересів акці-
онерів, зростанню їх доходів, підвищенню обсягу виробництва та зміцненню конку-
рентних позицій підприємства на ринку.

Процес управління фінансами підприємств має включати комплекс послідов-
них дій і конкретних заходів, зокрема: розробка стратегії управління фінансами, за-
безпечення інформаційної бази та внутрішнього обміну даними, визначення вартості 
підприємства на основі обґрунтованих критеріїв, з’ясування впливу ключових факто-
рів на показник вартості підприємства та застосування контролюючих заходів щодо 
реалізації даної стратегії (рис. 13.1.). 

Першочерговим завданням ефективного управлінні є визначення його мети. Фор-
мування мети відображає повну, комплексну характеристику процесу управління фі-
нансами, спрямовану на досягнення кінцевого результату. В контексті даного алго-
ритму мета управління полягає у збільшенні вартості підприємства та забезпеченні 
зростання доходів власників і акціонерів.

Від обраної фінансової стратегії розвитку підприємства та сформованих стратегіч-
них цілей залежить прийняття рішень менеджерами та досягнення поставленої мети 
управління.

В практиці діяльності підприємств має місце складна взаємодія і вплив змінних 
факторів зовнішнього середовища на підприємство.
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В сучасних умовах господарювання все більшого врахування вимагають фактори зо-
внішнього середовища непрямого впливу, що суттєво  впливають на фінансову стратегію 
управління підприємствами. До складу таких факторів прийнято включати:економічні, 
політичні, технологічні, соціальні, демографічні та ринкові фактори. 

 
Рис. 13.1. Алгоритм процесу управління фінансами підприємств на основі

вартісно-орієнтованого підходу
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Не менш важливими є фактори внутрішнього впливу на підприємство, що включа-
ють аналіз якості внутрішніх процесів, внутрішніх можливостей та оцінку конкурент-
ного середовища. Для аналізу цих факторів використовують PEST – аналіз, SWOT 
– аналіз та організаційну діагностику.

Для відображення цілей управління підприємством на основі його вартості слід 
використати комплексний підхід, тобто створити систему цілей, яка б відображала 
потреби підприємства з точки зору внутрішнього середовища, зокрема забезпечення 
інтересів акціонерів.

Важливою складовою ефективного управління на основі вартості виступає страте-
гічне планування як систематизований, формалізований процес спрямований на роз-
робку стратегії та оформлений у вигляді стратегічних планових документів різного 
типу, що затверджуються вищими органами управління підприємством.

Сценарії розвитку ґрунтуються на припущеннях, які стосуються результатів впли-
ву комбінації сильних та слабких сторін підприємства, можливостей та загроз зовніш-
нього середовища на майбутній стан підприємства. 

Основним призначенням сценаріїв є розробка структурованих та логічних варіан-
тів розвитку майбутньої ситуації, що дозволяє коригувати стратегічні плани та забез-
печує їх адаптивність до умов, що склались. 

Важливою складовою ефективного управління на основі вартості виступає страте-
гічне планування як систематизований, формалізований процес спрямований на роз-
робку стратегії та оформлений у вигляді стратегічних планових документів різного 
типу, що затверджуються вищими органами управління підприємством.

Сценарії розвитку ґрунтуються на припущеннях, які стосуються результатів впли-
ву комбінації сильних та слабких сторін підприємства, можливостей та загроз зовніш-
нього середовища на майбутній стан підприємства. 

Основним призначенням сценаріїв є розробка структурованих та логічних варіан-
тів розвитку майбутньої ситуації, що дозволяє коригувати стратегічні плани та забез-
печує їх адаптивність до умов, що склались. 

Стратегічний контроль – це особливий вид управлінської діяльності на підпри-
ємстві, що полягає у спостереженні та оцінці проходження процесу стратегічного 
управління, який забезпечує досягнення поставлених цілей та виконання обраних 
стратегій через встановлення стійкого зворотного зв’язку.

Головна мета контролю – сприяти зближенню фактичних і необхідних результа-
тів вартості підприємства, тобто забезпечувати виконання завдань (досягнення цілей) 
підприємства.

Контроль як засіб управління фінансами підприємств має бути:
  об’єктивним, тобто зорієнтованим на адекватне відображення досягнутих па-
раметрів відносно встановлених стратегічних цілей;

  безперервним, регулярним та комплексним;
  зрозумілим і доступним для тих, кого контролюють і перевіряють;
  своєчасним, що сприяє швидкому реагуванню на зміни внутрішнього і зовніш-
нього середовища;

  дієвим, що не обмежується визначенням вартості об’єкта контролю, а і супро-
воджується прийняттям ефективних тактичних рішень.
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Для підвищення ефективності і результативності господарювання варто застосо-
вувати ті підходи до управління фінансами підприємств, які націлені на збільшення 
його ринкової вартості. Економічна ефективність, у суто науковому розумінні і в кон-
тексті стратегічного управління охоплює очікування майбутніх економічних вигод, 
або, як загалом подається, полягає у потенційній можливості отримання майбутніх 
грошових потоків, тобто вартісній спроможності ринкового потенціалу підприємства 
[1, с. 26].

Згідно з теорією Ф. Модільяні і М. Міллера, засновників більшості сучасних ме-
тодів оцінки бізнесу, вартість компанії складається з двох компонентів: вартості ста-
більного стану поточних операцій компанії і вартості її майбутніх операцій [4, с. 411]. 
Вони стверджують, що дивідендна політика не має впливу ні на ринкову вартість 
підприємства (ціну акцій), ні на добробут власників у поточному або перспективному 
періоді, оскільки ці показники залежать від суми сформованого, а не розподіленого 
прибутку. Недоліком даної теорії є те, що вона супроводжується значною кількістю 
обмежень, які в реальній практиці управління забезпечити неможливо [5, с. 142].

За стандартами ВSV Американського Товариства Оцінювачів (ASA), вартість ді-
ючого підприємства (going concern value) це вартість функціонуючого підприємства 
або частки акціонерів в його капіталі.

Крім того необхідно розрізняти вартість капіталу підприємства і вартість підпри-
ємства в цілому. Якщо перший показник є відносним виразом річних витрат щодо 
обслуговування заборгованості перед власниками і інвесторами,  або, винагородою за 
яку інвестори погоджуються вкладати кошти в дане підприємство, то загальна вар-
тість підприємства як суб’єкта на ринку капіталу залежить від величини власного 
капіталу, доходності, рівня ризику, темпів інфляції тощо, тобто вартість капіталу є 
важливим елементом у визначенні вартості підприємства.

Нині стратегічне управління фінансами, яке ставить на меті зростання вартості 
підприємства, домінує над підходами функціонального управління. Пріоритетними 
завданнями парадигми стратегічного фінансового менеджменту є забезпечення зрос-
тання вартості підприємства на ринку капіталів (капіталізація потенційної продук-
тивності його економічних ресурсів). Складовою вартості підприємства є індикатив-
но оцінена ефективність системи управління: «Концепція управління підприємством 
за вартістю передбачає, що вартість визначає не тільки ефективність виробництва, 
але й ефективність управління активами підприємства» [6].

13.2. Підходи та методи щодо оцінки
вартості підприємств 

Управління фінансами передбачає об’єктивне, неупереджене та якісне оцінювання 
вартості підприємства. Від достовірної оцінки, найчастіше, залежить: вартість підпри-
ємства у разі купівлі-продажу; стратегічні плани розвитку підприємства; ринкова вартість 
цінних паперів та вартість застави при кредитуванні.

Проблемі вартості підприємств та методології її оцінювання значну увагу, у своїх 
роботах, приділяли вітчизняні науковці: О. Мендрул, Л. Воротіна, Р. Костирко, Н. Тер-
тична, В. Шевчук, І. Яремко, Т. Момот, Н. Чухрай та інші. 

Оцінка – це наука про вартість майна, яка здійснюється на визначених науко-
вих принципах та методологічній базі і є сполученням математичних методів та 
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суб’єктивних міркувань оцінювача, що базуються на його професійному досвіді, ціль 
якого полягає у виявленні найбільш ефективного, з економічного погляду, викорис-
тання об’єкта та у розробці економічної моделі оцінки об’єкта, яка прогнозувала б 
найбільш вірогідну ціну його продажу [7].

В роботі [8, с. 165] автор визначає оцінювання бізнесу як майнового комплексу, 
здатного приносити прибуток його власникові. При проведенні оціночної експерти-
зи визначається вартість всіх активів підприємства: нерухомого майна, машин і устат-
кування, складських запасів, фінансових вкладень, нематеріальних активів. Крім 
того, окремо оцінюється ефективність роботи підприємства, його колишні, сучасні і 
майбутні доходи, перспективи розвитку і конкурентне середовище на цьому ринку, а 
потім оцінюване підприємство порівнюється з підприємствами-аналогами. На підста-
ві такого комплексного аналізу можна реально оцінити бізнес як майновий комплекс, 
здатний приносити прибуток.

Важливим елементом оцінки вартості підприємства є цілі оцінювання, адже про-
фесійний оцінщик у своїй діяльності завжди керується конкретною метою. Чітке фор-
мулювання цілі дозволяє правильно визначити вид вартості, що розраховується та 
відповідно обирати метод розрахунку. Варто зазначити, що цілі оцінки визначають 
сторони, які беруть участь у даному процесі та діють у власних економічних інте-
ресах. У залежності від суб’єкта оцінки, можуть бути визначені різні цілі оцінки вар-
тості підприємства, класифікація яких представлена в табл. 13.1.

Таблиця 13.1.

Класифікація цілей оцінювання вартості підприємств
Суб’єкт оцінювання Цілі оцінки

1 2

Підприємство як 
юридична особа

- забезпечення економічної безпеки
- розробка стратегії розвитку підприємства на основі його вартості
- випуск акцій
- оцінювання ефективності управління

Власник

- вибір варіанта розпорядження власністю
- складання консолідованих та роздільних балансів при реструктуризації
- обґрунтування ціни купівлі-продажу підприємства та його частки
- встановлення розміру виручки при ліквідації підприємства

Кредитні установи
- перевірка фінансової спроможності позичальника
- визначення розміру позики, що видається під заставу

Страхові компанії - встановлення розміру страхового внеску
- визначення розміру страхових виплат

Фондові біржі - розрахунок кон’юнктурних характеристик
- перевірка обґрунтованості котирувань цінних паперів

Інвестори
- перевірка доцільності інвестиційних вкладень
- визначення допустимої ціни купівлі підприємства з метою включення 
його в інвестиційний проект

Державні органи

- визначення оподатковуваної бази при оподаткуванні
- встановлення доходу від примусової ліквідації через процедуру бан-
крутства
- оцінювання для судових цілей
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Згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оці-
ночну діяльність в Україні» оцінка вартості майна підприємства проводиться в на-
ступних випадках [9]:

  створення підприємств (господарських товариств) на базі державного майна 
або майна, що є у комунальній власності;

  реорганізації, банкрутства, ліквідації державних, комунальних підприємств та 
підприємств (господарських товариств) з державною часткою майна (часткою 
комунального майна);

  виділення або визначення частки майна у спільному майні, в якому є державна 
частка (частка комунального майна);

  визначення вартості внесків учасників та засновників господарського това-
риства, якщо до зазначеного товариства вноситься майно господарських то-
вариств з державною часткою (часткою комунального майна), а також у разі 
виходу (виключення) учасника або засновника із складу такого товариства;

  приватизації та іншого відчуження у випадках, встановлених законом, оренди, 
обміну, страхування державного майна, майна, що є у комунальній власності, а 
також повернення цього майна на підставі рішення суду;

  переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку;
  оподаткування  майна згідно з законом;
  визначення   збитків   або   розміру   відшкодування   у   випадках, встановлених 
законом;

  в інших випадках за рішенням суду або у зв’язку з необхідністю захисту сус-
пільних інтересів.

Проведення незалежної оцінки майна є обов’язковим у випадках його застави, від-
чуження державного та комунального майна способами, що не передбачають конку-
ренцію покупців у процесі продажу, або у разі продажу одному покупцю, визначення 
збитків або розміру відшкодування, під час вирішення спорів та в інших випадках, 
визначених законодавством або за згодою сторін.

Для того, щоб визначити вартість підприємства, потрібно правильно оцінити його 
фінансовий стан. Саме фінансовий стан показує потенціал підприємства, його кон-
курентоспроможність, прибутковість та оборотність капіталу, можливість вчасного 
розрахунку за борговими зобов'язаннями. Результати фінансового аналізу великою 
мірою впливають на прогнозування прибутків і витрат підприємства та визначення 
рівня дисконтної ставки. Спеціалісти радять здійснювати фінансовий аналіз за три-
річний період, а по можливості, і за п’ятирічний. Фінансовий аналіз ґрунтується на 
даних бухгалтерської звітності.

Згідно з «Положенням про порядок виконання аналізу фінансового стану підпри-
ємств, що підлягають приватизації», затвердженим Міністерством фінансів і Фондом 
державного майна України №49/121 від 25.01.2001 р., фінансовий аналіз підприємств 
має складатись з таки х етапів [10]:

  оцінка майнового стану підприємства та  динаміка його зміни ;
  аналіз фінансових резул ьтатів діяльності підприємства;
  аналіз ліквідн ості;
  аналіз ділової активності;
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  аналіз платоспроможності (фінансової стійкості);
  аналіз рентабельності.

На підставі узагальнення результатів аналізу фінансового стану підприємства го-
тується висновок, який містить у собі загальну оцінку фінансового стану підприєм-
ства на останню звітну дату і динаміки його зміни та рекомендації щодо доцільності 
прийняття рішення про оцінку вартості підприємства.

Оцінку вартості підприємств здійснюють з позицій трьох підходів: витратно-
го, дохідного і ринкового. Кожний підхід дозволяє виділити певні характеристики 
об’єкту оцінки. 

Найчастіше в практиці оцінювання вартості підприємств використовують витрат-
ний підхід, що дозволяє оцінити бізнес з точки зору понесених витрат. 

Оцінка на основі аналізу активів ґрунтується на принципі заміщення та збалансо-
ваності, економічної величини і економічного розподілу. 

Використання витратного підходу необхідне у наступних випадках:
  по-перше, витратний підхід незамінний при оцінці підприємства, акції якого 
не котуються, частіше зареєстрованих у формі товариств з обмеженою відпо-
відальністю та приватних акціонерних товариств;

  по-друге, якщо підприємство не є об’єктом купівлі-продажу;
  по-третє, використання витратного підходу разом з іншими підходами, і перш 
за все дохідним, дозволяє приймати ефективні інвестиційні рішення;

  по-четверте, при оцінці об’єктів соціального, культурного, історичного спря-
мування (лікарні, музеї тощо).

В умовах розвиненого ринкового середовища помітної популяризації набирають 
методи, що формують дохідний підхід в оцінці вартості підприємства. Вихідною ка-
тегорією, при використанні даного підходу, стає дохід підприємства та можливість 
його формування в майбутньому.

Круш П. В., Поліщук С. В. [11, с. 19-20] визначають дохідний підхід як визначення 
поточної вартості майбутніх доходів, які виникнуть в результаті використання влас-
ності і можливого подальшого її продажу. В даному випадку застосовується оцінний 
принцип очікування.

Хоча, як правило, дохідний підхід є найприйнятнішим для оцінки бізнесу, корисно 
буває використовувати також ринковий і витратний підходи. В деяких випадках ви-
тратний або ринковий підхід є більш точним і ефективним. 

При оцінці вартості підприємства методами дохідного підходу дані про вартість, 
склад і структуру активів безпосередньо не впливають на оцінку, а використовується 
лише інформація про здатність активів генерувати доходи. Такий методологічний під-
хід за своєю природою є однотипним з методологією оцінки доцільності інвестицій 
на базі концепції зміни вартості грошей у часі.

Ринковий підхід особливо ефективний у разі існування дієвого ринку порівнюва-
них об’єктів власності. Використовуючи даний метод, оцінщик володіє інформацією 
щодо впливу галузевих і регіональних факторів на ціну акцій підприємства. 

Достовірність оцінки залежить від якості зібраних даних, оскільки, застосовуючи 
даний підхід, оцінювач майна повинен зібрати точну інформацію про продажі по-
рівнюваних об’єктів. Ці дані включають: фізичні характеристики, час продажу, місце 
розташування, умови договору купівлі-продажу і особливості фінансування. Дієвість 
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такого підходу знижується, якщо операцій було мало і моменти їхнього здійснення 
і оцінки розділяє тривалий період, якщо ринок знаходиться на аномальному етапі, 
оскільки швидкі зміни на ринку призводять до спотворення показників. Крім того, 
отримана інформація носить ретроспективний характер і потребує використання зна-
чної кількості коригувань стосовно об’єкта оцінки [11, с. 19-20].

Характеристика підходів та методів оцінки вартості підприємств представлена в 
табл. 13.2.

Вартість в суспільстві збільшується шляхом її використання на ринкових засадах. 
Так, генерування вартості має здійснюватися за умов дотри мання певних правил і прин-
ципів, що відображають закономірності формування вартості майна, а саме нижченазва-
них принципів [12]:

  принцип корисності ґрунтується на тому, що майно має вар тість тільки за умо-
ви корисності його для потенційного власника або користувача;

  принцип попиту та пропозиції відображає співвідношення пропозиції та попи-
ту на подібне майно. Відповідно до цього прин ципу під час проведення оцінки 
враховуються ринкові коливання цін на подібне майно;

  принцип заміщення передбачає врахування поведінки поку пців на ринку, яка 
полягає в тому, що за придбання майна не спла чується сума, більша від міні-
мальної ціни майна такої ж кориснос ті, яке продається на ринку;

  принцип очікування передбачає, що вартість об’єкта оцінки визначається роз-
міром економічних вигод, що очікуються від во лодіння, користування та роз-
порядження ним;

  принцип внеску (граничної продуктивності) передбачає врахування впливу на 
вартість об’єкта оцінки таких факторів, як праця, управління, капітал і земля, 
що є пропорційним їх внеску в загальний дохід;

Таблиця 13.2.

Порівняльна характеристика підходів та методів оцінки вартості 
підприємств

Підхід Метод Особливості
використання Переваги Недоліки

1 2 3 4 5

Витратний Метод чис-
тих  активів

Використовується най-
частіше для оцінювання 
активів підприємства. Щоб 
отримати чисту балансо-
ву вартість активів, від 
значення валюти балансу 
віднімають всі коротко-
строкові та довгострокові 
зобов’язання підприєм-
ства. У підсумку визнача-
ється вартість власного ка-
піталу підприємства, тобто 
значення чистої балансової 
вартості активів.

Простий у застосу-
ванні. Ґрунтується 
на реально існую-
чих активах.

Не відображає 
потенційних 
прибутків акти-
вів. Результати 
оцінювання 
швидко стають 
недійсними в 
умовах інфля-
ції. Оцінювання 
активу може 
не відповідати 
його ринковій 
вартості за ра-
хунок зносу.
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Продовження таблиці 13.2.
1 2 3 4 5

Витратний

Метод 
скоригова-
них чистих  
активів

Передбачає коригування 
матеріальних активів на 
рівень інфляції. Часто ви-
користовується на прак-
тиці.

Простота у вико-
ристанні.
Можна застосову-
вати при високих 
темпах інфляції. 
Адекватно відо-
бражає структуру 
активів відносно 
ринкових цін, що 
склалися на них. 
Дає реальну ринко-
ву оцінку матері-
альних активів 

Не відображає 
потенційного 
прибутку.

Метод
вартості
заміщення

Оцінює підприємство, ви-
ходячи з витрат на повне 
заміщення його активів 
при збереженні його 
господарського профілю. 
Метод орієнтований тільки 
на оцінку матеріальних 
активів і прийнятний для 
капіталомістких підприємств.

Оцінювання 
вартості витрат на 
відновлення під-
приємства.

Не відображає 
потенційного 
прибутку. Не 
дає оцінювання 
нематеріальних 
активів.

Метод від-
новної
вартості

При використанні цього 
методу розраховують всі 
витрати, необхідні для 
створення точної копії оці-
нюваної фірми. Ці витрати 
розглядаються як віднов-
на вартість оцінюваного 
об’єкта. На відміну від 
попереднього методу, цей 
метод враховує вартість 
нематеріальних активів, 
таких як авторські права, 
патенти, торгові знаки.

Поточна ринкова 
оцінка вартості 
витрат
на відновлення під-
приємства. Облік 
вартості нематері-
альних активів.

Не відображає 
потенційного 
прибутку. Не 
відображає 
максимальної 
корисності 
підприємства в 
умовах застосу-
вання сучасного 
НТП.

Метод
ліквідаційної
вартості

Використовується у випад-
ку, коли фірма припиняє 
свої операції, розпродує 
активи і погашає свої 
зобов’язання. Метод дає 
найнижчу цифру оцінки і 
дає змогу визначити ниж-
ній рівень вартості бізнесу.

Визначення ціни 
підприємства та 
його активів при 
прискореній лік-
відації (в екстре-
мальних умовах).

Не відображає 
потенційного 
прибутку. Не 
дає найбільш 
оптимальної 
ринкової ціни.
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Продовження таблиці 13.2..
1 2 3 4 5

Дохідний

Метод
капіталізації
чистого
доходу

Визначає потік доходу і 
перетворює його в поточну 
вартість шляхом застосу-
вання норми капіталізації. 
Норма капіталізації – це 
по суті дещо спрощений 
коефіцієнт дисконтування. 
Його, як правило, застосо-
вують за умови, що дохід 
надходить рівномірно.

Враховує майбут-
ній дохід. Простота 
в розрахунках. 
Можливість ви-
значення вартості 
підприємства в за-
лежності від зміни 
ставки капіталіза-
ції.

Можливі 
помилки в 
розрахунках. 
Неможливість 
застосування 
при визначенні
оцінювання під-
приємств, що 
не отримують 
дохід.

Метод
капіталізації
дивідендів

Застосовується для оціню-
вання компанії, акції якої 
котируються на фондово-
му ринку.

Враховує майбут-
ній дохід. Зручний 
для оцінювання 
підприємств, 
що публікують 
фінансові звіти по 
дивідендах.

Можливі по-
милки в розра-
хунках. Немож-
ливість
застосування 
при визначенні
оцінювання під-
приємств, що 
не отримують 
дохід.

Метод
капіталізації
надлишко-

вого
доходу

Ґрунтується на отриманні 
додаткового прибутку від 
гудвілу.

Відображає 
майбутні дохо-
ди в оцінюваній 
вартості. Дозволяє 
визначити вартість 
нематеріальних 
активів. Можна 
застосовувати при 
нестійких доходах 
в майбутньому.

Орієнтований 
на оцінювання
інтелектуальної 
власності (спе-
ціалізований 
метод), не є
універсальним.

Метод
дисконту-
вання

грошового
потоку

Дає змогу реальніше 
оцінити майбутній по-
тенціал підприємства. Як 
дисконтований дохід ви-
користовується або чистий 
дохід, або грошовий потік. 
Вартість підприємства до-
рівнює вартості чистих ак-
тивів, сумі вартостей всіх 
його активів (матеріальних 
і нематеріальних) за вира-
хуванням зобов’язань.

Дає змогу ре-
альніше оцінити 
майбутній потен-
ціал підприємства. 
Універсальний 
метод. Розглядає 
конкретний період 
і динаміку зміни 
доходів. Розглядає 
інтереси власника 
і кредитора. Дає 
змогу проводити 
варіантні розрахун-
ки з розвитку та 
реструктуризації 
підприємства.

Можливі по-
милки в прогно-
зах. Можливі 
помилки при 
виборі коефіці-
єнта дисконту-
вання.
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Продовження таблиці 13.2.
1 2 3 4 5

Ринковий

Метод
галузевих
коефіцієнтів

Застосовується при на-
явності даних по галузі. 
Базується на використанні 
рекомендованих співвід-
ношень між ціною бізнесу 
підприємства і фінансови-
ми параметрами.

Дає реальну ринко-
ву оцінку, виходя-
чи з інформації, 
що отримується 
з ринку аналогіч-
них компаній. Дає 
змогу превентив-
но підготувати 
інформаційну базу 
реалізації методу. 
Можливість за-
лучення апарату 
математичної ста-
тистики і моделю-
вання.

Отримання хиб-
ного результату 
при визначених 
стратегіях
компанії.

Метод
порівняння
продажів

Ґрунтується на викорис-
танні ціни придбання 
підприємства – аналога 
загалом чи його контроль-
ного пакета акцій. Підпри-
ємства-аналоги вибирають 
у галузевому розрізі за 
принципом подібності за 
виробничими і фінансови-
ми характеристиками.

Аналогічно до 
методу галузевих 
коефіцієнтів.

Трудомісткий 
метод. Немож-
ливо викорис-
товувати, якщо 
немає інформа-
ції про операції 
купівлі-про-
дажу фірм-
аналогів або 
не розвинений 
ринок купів-
лі–продажу 
підприємств.

Метод
мультиплі-
каторів
(метод 
ринку

капіталів) 

Доцільно використовувати 
для оцінювання закритих 
компаній, акції яких не ко-
тирують на біржі. Для них 
використовують дані про 
прибутки та ціни на акції 
аналогічних компаній.

Позитивні резуль-
тати при оцінці 
великих акціонер-
них товариств.

Можливий 
невизначений 
результат для 
оцінювання 
приватних 
акціонерних 
товариств. 
Мультиплікатор 
не є постій-
ними і зміню-
ються разом з 
кон’юнктурою 
ринку.

  принцип найбільш ефективного використання полягає в урахуванні залежності 
ринкової вартості об’єкта оцінки від його найбільш ефективного використан-
ня. Під найбільш ефективним використанням розуміється використання май-
на, в результаті якого вартість об’єкта оцінки є максимальною.
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Вибір критеріїв оцінки вартості підприємства – це питання, яке вирішується 
фінансовими менеджерами і залежить від сформованої мети управління; рівня ква-
ліфікації осіб, що проводять оцінку; обтяжливості розрахунків; можливості оцінки 
вартості підприємства в прогнозному періоді та достовірності отриманих результатів.

Критерій оцінки вартості підприємства має виступати не лише узагальнюючим по-
казником оцінки поточної діяльності підприємства за обмежений період часу, а, перш 
за все, цільовим критерієм вартості підприємства в довгостроковій перспективі. 

Нині використовується значна кількість показників, які можуть виступати в якос-
ті критерію для оцінки вартості підприємства. Серед них: додана ринкова вартість 
(MVA); додана економічна вартість (EVA); додана грошова вартість (СVA); дода-
на вартість для акціонерів (SVA), грошовий потік віддачі на інвестований капітал 
(CFROI), модель Едварда Белла Ольсона (EBO) та інші.

Ринкова додана вартість (Market Value Added – MVA) визначається наступним чи-
ном. 

MVA=Vn+Vc- C                                               (13.1)
де Vn – ринкова вартість боргу;

Vc – ринкова капіталізація;
С – сукупний капітал 

Найочевидніший критерій створення вартості, що розглядає останню як ринко-
ву капіталізацію (важлива для публічних акціонерних товариств) та ринкову вартість 
боргів підприємства. Даний показник відображає дисконтовану вартість усіх ниніш-
ніх і майбутніх інвестицій. Показник зручний для факторного аналізу. 

Проте, цей показник не показує ефективність прийняття рішень на всіх рівнях іє-
рархії, оскільки на капіталізацію впливає значна кількість чинників, частина з яких 
не підконтрольні менеджменту. Крім того, даний показник не виступає інструментом 
мотивації. Керівництво підприємства частіше за все приймає рішення, котрі мають 
короткостроковий вплив на ринкову вартість акцій і зменшують вартість у довгостро-
ковій перспективі.

Показник економічної доданої вартості (Economic Value Added – EVA).

EVA=NOPAT- WACC·IC                                         (13.2)
де NOPAT (Net Operating Profi t After Tax) – чистий операційний прибуток після 

сплати податків;
WACC – середньозважена вартість капіталу підприємства; 
IC – інвестований капітал.

Показник ЕVА застосовується для оцінювання ефективності діяльності підприєм-
ства з позиції його власників, і свідчить про корисність результату господарювання, 
якщо підприємство заробило більше, ніж становить дохідність альтерна тивних вкла-
день. Цим можна пояснити той факт, що в процесі розрахунку EVA із суми операцій-
ного прибутку вираховується плата за корис тування не лише позиковим капіталом, а 
й власним. Отже, мож на стверджувати, що такий підхід більшою мірою відображає 
ре альну вартість функціонуючого капіталу.

Додана грошова вартість (Cash Value Added – CVA).
CVA=AOCF- WACC·TA                                                     (13.3)
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де AOCF – скоригований операційний грошовий потік;
WACC – середньозважена вартість капіталу підприємства;
TA – сумарні скориговані активи 
Показник може використовуватись для оцінки ефективності окремих підрозділів. 

Як віддача від інвестиційного капіталу, використовується показник грошових потоків 
(Cash Flows). Враховує витрати на залучення і обслуговування капіталу з різних дже-
рел, тобто середньозважену вартість капіталу. 

Замість показників, що подаються, у фінансовій звітності можуть використовува-
тись ринкові значення вартості капіталу, що отримані за допомогою розрахунків і не 
завжди виступають об’єктивною оцінкою. Для даного показника характерною є тру-
домісткість у розрахунках та складність при прогнозуванні грошових потоків.

 Додана вартість для акціонерів (Shareholder’s Value Added – SVA).

SVA=NPV- BV                                                      (13.4)
де NPV – акціонерна вартість капіталу, створена майбутніми інвестиціями;

BV – балансова вартість акціонерного капіталу.
Цей показник визначає оцінку стратегічних рішень у відповідності з їх здатністю 

максимізувати вартість. Найбільший акцент ставиться на чітке визначення періоду 
конкурентних переваг. Даний показник доступний при факторному аналізі та легко 
доводиться до виконання на всіх рівнях управління.

Однак, показник не дає уявлення про ефективність стратегії та не виступає моти-
ваційним інструментом. Складний при розрахунку, оскільки передбачає застосування 
значної кількості коригувань. 

Показник дохідності інвестицій на основі грошового потоку (Cash Flow Return on 
Investment – CFROI)

;
GI

SVGCFCFROI 
                                                  (13.5)

де GCF – валовий грошовий потік; 
SV – ліквідаційна вартість активів;
GI – валові інвестиції.

Показник враховує здатність підприємства генерувати грошовий потік. Викорис-
товується для побудови прогнозних оцінок грошового потоку. З метою оцінки ефек-
тивності порівнюється з ціною капіталу з врахуванням поправок на інфляцію. Дає 
змогу порівнювати підприємства, що різняться за структурою активів. 

Показнику притаманна складність розрахунків та неоднозначність, оскільки він 
є відносним. Для розрахунку необхідно визначати елементи валового грошового по-
току, генерованого первісними валовими інвестиціями, що значно ускладнює розра-
хунок та ліквідаційну вартість. Не дає змоги робити декомпозицію за складовими для 
впровадження в систему вартісно-орієнтованого управління.

Модель Едварда-Белла-Ольсона (Edwards-Bell-Ohlson valuation model – EBO)
 ;

)1(1
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де В0 – розмір чистих активів на момент t;
E[Δхt] – очікуваний надприбуток підприємства;
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r – ставка дисконтування.
У показнику закладені передумови використання переваг витратного та дохідного 

підходів з мінімізацією їх недоліків, проте ускладнюється використання показника в 
умовах значних ризиків і невизначеності. Значення ставки дисконтування вимагає на-
дійної статистичної бази щодо середньо-ринкової прибутковості акцій. 

Після збору необхідної інформації здійснюється її детальний аналіз, шляхом роз-
рахунку груп фінансових та нефінансових показників, визначення тенденцій їх зміни 
та впливу даних змін на фінансовий стан та результати діяльності підприємства.

У зарубіжних методиках оцінки вартості компаній передбачено проведення аналі-
зу нефінансових показників. Перелік таких показників, наведено у табл. 13.3.

Переважна більшість нефінансових показників стосується оцінки нематеріальної 
складової вартості підприємства – інтелектуального капіталу. Крім цього, передбаче-
но також розрахунок нефінансових показників і для інших складових вартості під-
приємства, зокрема для фізичного капіталу – строк корисної експлуатації основних 
засобів, своєчасність оновлення обладнання.

Таблиця 13.3.  

Перелік нефінансових показників, які використовуються при оцінці 
вартості підприємства: систематизація підходів консалтингових 

компаній [13, с. 103]

Показник
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1 2 3 4 5 6
Кількість працівників + + + 3

Вікова структура працівників + 1
Рівень освіти працівників + 1
Кількість працівників на

одного клієнта
+ 1

Кваліфікація працівників + + + 3
Досвід роботи + + + 3

Плинність кадрів + + 2
Обсяг виробництва + + 2

Номенклатура продукції
(послуг)

+ + + + 4

Кількість патентів, ліцензій + 1
Строк корисного використання 

основних засобів
+ + 2

Продовження таблиці 13.3.
1 2 3 4 5 6
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Частка ринку + + 2
Кількість основних

конкурентів
+ + 2

Ринкова частка основних кон-
курентів

+ + + 3

Обсяг виробництва основних 
конкурентів

+ + + 3

Кількість випущених
в обіг акцій

+ + + + 4

Лояльність клієнтів + 1
Кількість основних постачаль-

ників, залежність від них
+ + 2

Своєчасність оновлення
виробничих потужностей

+ + + 3

Чіткий перелік та кількість нефінансових показників залежить, в першу чергу, від 
наявності достатньої кількості інформації, необхідної для їх розрахунку. При цьому, із 
збільшенням обсягу інформації, що надається суб’єкту оцінки, існує більша ймовір-
ність того, що результати оцінки будуть максимально точними.

13.3. Формування системи фінансового менеджменту
націленого на зростання вартості підприємства

Розвиток бізнес-середовища відкриває нові можливості перед учасниками ринку 
капіталів. Цільові орієнтири більшості інвесторів знаходяться не стільки у площи-
ні забезпечення операційної діяльності підприємства та пошуку шляхів підвищення 
прибутковості, скільки у збільшенні доходів внаслідок зростання вартості компанії.

Саме тому все більшого поширення в теорії і практиці фінансів підприємств набу-
ває концепція вартісно-орієнтованого управління. Робота у даному напрямку передба-
чає переоцінку існуючих поглядів на управління операційною, фінансовою та інвес-
тиційною діяльністю підприємства та підпорядкування її пріоритетній стратегічній 
меті – максимізації вартості. У зв’язку із цим потребують додаткових вивчень ряд 
питань, які є основоположними в управлінні фінансами підприємств: обґрунтування 
логічної послідовності впливу факторів на створення вартості, порядку їх субордина-
ції та взаємодії; управління грошовими потоками; визначення ставки дисконтування 
та врахування ризиків; удосконалення звітності щодо формування фінансових резуль-
татів та руху грошових коштів.

Управління підприємством на основі вартості, має вирішити наступні завдання:
  сформувати стратегію розвитку підприємства, та встановити етапи її реаліза-
ції;

  оптимізувати структуру джерел фінансування підприємства та інвестувати ко-
шти в активи у відповідності з основними правилами фінансування;

  забезпечити ліквідність активів підприємства та прагнути до скорочення тер-
міну обертання оборотних коштів;

  гарантувати захист прав акціонерів, тобто провадити ефективну систему при-
йняття рішень, та надати акціонерам (як великим, так і міноритарним) можли-
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вість контролювати роботу менеджменту;
  використовувати інноваційні технології, що забезпечать зростання обсягу ви-
робництва та продуктивності праці і гарантуватимуть високу якість та еколо-
гічний контроль продукції;

  вдосконалювати корпоративну культуру на підприємстві та довести до кожно-
го працівника необхідність зростання вартості підприємства;

  сприяти підвищенню ділової репутації та іміджу підприємства.
Отже, управління фінансовими ресурсами з точки зору вартісно-орієнтованого 

підходу націлене на досягнення максимальної вартості підприємства, а відтак і по-
треб зацікавленого кола осіб. Розуміння основ проблеми управління сприяє її вирі-
шенню, а результат діяльності є важливим підґрунтям для подальшого дослідження 
теоретичних і прикладних аспектів управління фінансами підприємства.

За два останні десятиріччя відбулась еволюція економічної думки, що зумовила 
перехід від ринкового мислення до вартісного, основою якого є захист прав власників 
та акціонерів від неефективного та недбалого прийняття управлінських рішень мене-
джерами.

Вартісне мислення як основа ефективного управління підприємствами передба-
чає, що менеджери вищої ланки керуються стратегічною метою діяльності – зростан-
ня вартості підприємства. Їх дії мають бути обґрунтовані, підкріплені результатами 
наукових досліджень та носити індивідуальний характер, що обумовлюється особли-
востями виробництва. Вище керівництво підприємством повинне сформувати таку 
систему управління, що сприймається менеджерами всіх рівнів і спрямовується на 
досягнення поставленої мети.

Управління фінансами підприємства, засноване на вартісному підході, має здій-
снюватись безперервно, бути доступним для розуміння кожним виконавцем та нео-
дмінно приносити позитивний результат. Гіпотезою управління вартістю діючого 
підприємства є процес переходу підприємства з одного стану в інший, що супрово-
джується покращенням його економічного потенціалу.

В нашій державі, на відміну від держав з розвиненою економікою, вартісне мис-
лення не є домінуючим, про що свідчить відсутність рейтингів найефективніших під-
приємств, складених на основі їх вартості, а також брак інформації про вартість під-
приємств фінансовій звітності. Найчастіше на вітчизняних підприємствах управління 
ефективністю господарської діяльності відбувається з позицій інтересів менеджмен-
ту підприємства, а оцінка результатів господарювання проводиться за традиційни-
ми показниками. Основна увага менеджерів направлена на якість виконання своїх 
обов’язків та отримання прибутку як показника, що демонструє ефективність діяль-
ності підприємства. Дана спрямованість вступає в протиріччя з інтересами власників, 
яким важливіше знати ціну їх капіталу та можливість зростання його дохідності.

Для власників важливим є не стільки факт отримання прибутку, скільки здатність 
підприємства постійно створювати додану вартість їх капіталу, тобто забезпечувати 
безперервне зростання вартості підприємства. Адже в кінцевому підсумку власник 
або акціонер найчастіше планує продати свою частку в капіталі підприємства, і він 
завжди це хоче зробити з прибутком. Отже, власники зацікавлені в організації такої 
системи управління, щоб працюючі були націлені на загальний фінансовий резуль-
тат    – зростання вартості підприємства та підвищення добробуту  акціонерів.
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Обґрунтованість та ефективність рішень менеджерів щодо комплексного управ-
ління фінансами підприємства значною мірою залежить від повноти, достовірності, 
об’єктивності та актуальності інформаційного забезпечення процесу управління. Рі-
вень інформаційного забезпечення характеризується наявною інформаційною базою 
(сукупністю інформаційних ресурсів), що є аналітичним підґрунтям розробки і при-
йняття управлінських рішень. 

За елементами інформаційна база складається з: нормативно-правової інформації 
(регуляторна, методична, довідкова інформація); бухгалтерської (ділова документа-
ція, облікова інформація, фінансова звітність); маркетингових досліджень (результати 
дослідження ринку, прогноз попиту на продукцію) та статистичної звітності (статис-
тика галузі, статистика макрорівня, рейтингова інформація).

Формування інформаційної бази потребує дотримання правила інваріантності. 
Це означає, що вихідна інформація, яка міститься у фінансовій звітності, незалежна 
від параметрів модельованої системи на даному етапі дослідження [14]. У зв’язку з 
цим необхідно враховувати ряд обмежень, властивих фінансовій звітності, основни-
ми серед яких є:

  історичний аспект – оцінка статей балансу за історичної собівартості;
  статичність – не вказує на обставини, що вплинули на стан чистих активів і 
пасивів підприємства;

  аналітичність – інформація згрупована за фактором збільшення статті.
Фінансова звітність, що формується на підприємствах є дуже різноплановою, тому 

слід дотримуватись принципу єдності та достовірності при складанні внутрішніх звітів 
відділами, які цілком або частково зайняті інформаційним забезпеченням (табл. 13.4.).

Таблиця 13.4.

Джерела інформації для формування внутрішньої
звітності підприємств

Вид
джерела

інформації
Характеристика джерела Переваги Недоліки

1 2 3 4

Внутрішні
документи

Містять інформацію про посадові 
інструкції, положення про підприєм-
ство (структурний підрозділ), звітність 
керівників, службові записки, протоко-
ли загальних зборів, нарад, висновки 
ревізійних перевірок, програм розвитку, 
ділової кореспонденції, договорів тощо.

Відкритість, низькі 
витрати (або їх 
відсутність) на 
одержання інфор-
мації.

Необхідність 
нормалізації  по-
казників.

Фінансова 
звітність 
підприєм-

ства

Сукупність інформації про результати 
фінансово-господарської діяльності 
підприємства, яка подається у по-
даткові органи та органи статистики з 
певною періодичністю.

Достовірність, цін-
ність, швидкість 
одержання.

Недостатня 
відповідність по-
требам при роз-
рахунку вартості 
підприємства.



316 Фінансовий менеджмент

Продовження таблиці 13.4.
1 2 3 4

Матеріали 
раніше

проведених 
досліджень

Внутрішні звіти щодо зміни стратегії 
розвитку підприємства, можливості 
реалізації інвестиційних проектів, 
прогнозування ринку солодощів, 
маркетингових програм, розвитку 
інноваційної діяльності тощо.

Доступність, до-
стовірність, профе-
сіоналізм осіб, які 
складають звіт.и

Неповнота і за-
старілість даних, 
невідповідність 
методик одер-
жання даних.

Матеріали 
роботи

спеціалізо-
ваних від-

ділів

Результат діяльності фахівців окремих 
відділів.

Оперативність. Інформація не 
завжди є ін-
формативною і 
корисною.

Основним завданням на даному етапі процесу управління фінансами підприємств 
є визначення складу і достовірності інформаційної бази, що дозволить здійснювати 
комплексну оцінку вартості підприємства як важливого результату господарювання.

Здійснюючи процес управління на основі вартісного підходу, фінансові мене-
джери підприємства повинні враховувати наступне:

1. Зміст управління фінансами підприємства має відображати сукупність цілей, що 
визначають найбільш важливі напрямки розвитку підприємства як динамічної фінан-
сово-економічної системи.

Підхід, що передбачає приріст вартості, має відповідати особливостям розвитку 
підприємств, забезпечувати безперервний інвестиційний процес та реалізацію інно-
ваційної діяльності як умови збереження конкурентних позицій підприємства на рин-
ку.

2. На рівень управління ефективністю діяльності підприємств в умовах розвине-
ного ринкового середовища має суттєвий вплив фінансова складова. Вибір оптималь-
них, недорогих джерел фінансування підприємства забезпечить зростання доданої 
вартості та, відповідно, ринкової вартості підприємства.

3. Провадження масштабних інвестиційних проектів на підприємствах треба оці-
нюватись не з позицій традиційного інвестиційного аналізу, а з позиції майбутнього 
зростання доходу власників та акціонерів. Особливої актуальності набуває це питан-
ня в умовах жорсткої конкуренції на ринку та ведення господарської діяльності з вра-
хуванням впливу кризових явищ в економіці.

4. Перегляд існуючих на підприємстві організаційних форм та методів управління. 
В контексті даного питання варто звертати увагу на професійні якості та стиль ке-
рівництва, корпоративну культуру, мотивацію персоналу та вибір методів управління 
підприємством.

5. В процесі управління фінансами підприємства на основі вартості важливого 
значення набуває управління трудовими ресурсами. Вочевидь, важливим є розгляд 
питань щодо професійного, службового розвитку працівників, їх навчання та підви-
щення кваліфікації. У сфері оплати і стимулювання праці варто знаходити оптимальні 
пропорції, що забезпечують потреби працівників та власників підприємства. 

6. Процес управління має враховувати «конфлікт» інтересів: власників, менедж-
менту та інвесторів. Оскільки всі три суб’єкти господарського процесу мають зна-
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чний вплив на ринкову вартість, варто досліджувати та захищати інтереси кожного з 
них.

 Так, ціллю власників та акціонерів є максимізація доходу на вкладений капітал. 
Власники опікуються підвищенням дохідності підприємства, в яке вони інвестува-
ли кошти. Вони ставлять задачі щодо прогресивного розвитку бізнесу, підвищення 
обсягу продажу та скорочення витрат. Довгострокова ціль власників виражається у 
збільшенні вартості підприємства.

Інтереси фінансових менеджерів полягають в отриманні максимальної винаго-
роди за реалізацію управлінських функцій. Менеджери прагнуть забезпечити якісне, 
високопрофесійне виконання своїх обов’язків. Управлінці зацікавлені в отриманні 
максимуму грошей від власників та інвесторів для розвитку підприємства. Для цієї 
категорії персоналу найчастіше притаманне прагнення до встановленого рівня заро-
бітної плати та зменшення рівня відповідальності, як для всіх найманих працівників. 

Інтересами інвесторів є отримання максимального доходу на вкладений капітал з 
мінімізацією рівня ризику. Для прийняття рішення про вкладання капіталу інвестору 
важливо знати, скільки коштів необхідно вкласти, і якою є норма доходу та рівень 
ризику. 

Якщо проаналізувати інтереси основних учасників господарського процесу, то 
очевидно, що їх цілі і способи досягнення різняться. Одні учасники  для досягнення 
своїх цілей використовують ті методи вирішення задач, що протирічать методам і під-
ходам інших учасників. 

Для власників та інвесторів є важливим не лише питання отримання прибутку, а 
здатність підприємства генерувати додану вартість, тобто забезпечувати безперервне 
зростання ринкової вартості підприємства. 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
1. У чому полягає сутність вартості як економічної категорії?
2. Які види вартості визначені Національним стандартом №1 «Загальні засади 

оцінки майна і майнових прав»?
3. У чому полягає відмінність між вартістю капіталу підприємства і вартістю під-

приємства?
4. Які завдання вирішуються при проведенні оціночної експертизи підприємства?
5. Як класифікуються цілі оцінювання вартості підприємств?
6. На основі яких підходів та методів здійснюють оцінку вартості підприємств?
7. Які показники можуть виступати в якості критерію для оцінки вартості підпри-

ємств?
8. Назвіть нефінансові показники, які використовуються при оцінці вартості під-

приємства зарубіжними консалтинговими компаніями.
9. Які завдання щодо управління фінансами підприємства на основі вартості 

ставляться перед фінансовими менеджерами?
10. Охарактеризуйте вартісне мислення як основу ефективного управління фінан-

сами підприємства.
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ТЕСТИ
1. Вартість визначається як:

1) еквівалент цінності об’єкта оцінки, виражений у ймовірній сумі грошей;
2) ціна, яку сплачує покупець за об’єкт оцінки;
3) кошти, які покупець платить продавцеві за куплений товар.

2. Ринкова вартість це:
1) вартість, за яку продано об’єкт оцінки на ринку за укладеною угодою;
2) вартість, за яку можливе відчуження об’єкта оцінки на ринку подібного 
майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем;

3) узгоджена ціна після проведення відповідного маркетингу за умови, що 
кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу.

3. В українському законодавстві визначено наступні види вартості:
1) поточна вартість, вартість створення, вартість заміни;
2) залишкова вартість заміщення (відтворення);
3) вартість ліквідації; інноваційна вартість. 

4. Головна мета контролю за реалізацією фінансової стратегії полягає у:
1) сприянні зближенню фактичних і необхідних результатів вартості підпри-
ємства, тобто забезпечення виконання завдань (досягнення цілей) підпри-
ємства;

2) проведенні моніторингу зовнішнього середовища;
3) пошуку нових джерел фінансування підприємства.

5. Оцінка вартості майна підприємства проводиться в наступних випад-
ках:

1) створення підприємств (господарських товариств) на базі державного 
майна або майна, що є у комунальній власності;

2) реорганізації, банкрутства, ліквідації державних, комунальних підприємств 
та підприємств (господарських товариств) з державною часткою майна 
(часткою комунального майна);

3) всі відповіді правильні;

6. Для витратного підходу притаманні наступні методи:
1) метод чистих активів, метод вартості заміщення;
2) метод порівняння, метод відновлення;
3) метод прогнозування вартості, метод скоригованих чистих активів.

7.  Переважна більшість нефінансових показників стосується оцінки:
1) матеріальної складової вартості підприємства; 
2) нематеріальної складової вартості підприємства – інтелектуального 
капіталу;

3) вартості джерел фінансування підприємства.

8. За елементами інформаційна база складається з:
1) нормативно-правової інформації (регуляторна, методична, довідкова 
інформація); бухгалтерської (ділова документація, облікова інформація, 
фінансова звітність); 



Управління фінансами підприємства з позицій вартісно-орієнтованого
підходу 319

2) маркетингових досліджень (результати дослідження ринку, прогноз попи-
ту на продукцію) та статистичної звітності (статистика галузі, ста-
тистика макрорівня, рейтингова інформація);

3) всі відповіді правильні.

9. Основною ціллю власників та акціонерів є:
1) підвищення рівня матеріального забезпечення підприємства;
2) зростання гудвілу підприємства;
3) максимізація доходу на вкладений капітал. 

10. Вартісне мислення як основа ефективного управління підприємствами 
передбачає:

1) що менеджери вищої ланки керуються стратегічною метою діяльності – 
зростання вартості підприємства;

2) що менеджери вищої ланки керуються єдиною метою отримання макси-
мального прибутку;

3) зростання доходів менеджерів вищої ланки як винагороди за ефективність 
ведення бізнесу.

ГЛОСАРІЙ
Вартість – визначається як еквівалент цінності об’єкта оцінки, виражений у ймо-

вірній сумі грошей
Вартість бізнесу – вартість діючого підприємства або вартість 100 відсотків інте-

ресу в бізнесі (діловому підприємстві).
Вартість придбання – сума коштів або вартість майна, сплачена продавцю акти-

вів як компенсація їх вартості.
Вартість реверсії – вартість об’єкта оцінки, яка прогнозується на період, що на-

стає за прогнозним.
Метод оцінки – спосіб визначення вартості об’єкта оцінки, послідовність оціноч-

них процедур якого дає змогу реалізувати певний методичний підхід.
Методичні підходи – загальні способи визначення вартості майна, які ґрунтують-

ся на основних принципах оцінки.
Оцінка – дії щодо визначення відповідності фактичного використання ресурсів 

запланованим і міри наближення проекту до встановленої мети.
Оцінка майна – процес визначення його вартості на дату оцінки, яка збігається з 

датою інвентаризації, за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з 
оцінки майна.

Ринкова вартість це – вартість, за яку можливе відчуження об’єкта оцінки на 
ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та про-
давцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла 
із знанням справи, розсудливо і без примусу.

Управління – функція організованих систем, що забезпечує збереження їх струк-
тури, підтримку режиму діяльності, досягнення їх мети.

Фінанси підприємств – це економічні відносини, які відображають формування, 
розподіл та використання грошових фондів і доходів суб’єктів господарювання в про-
цесі відтворення.
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Фінансовий стан показує потенціал підприємства, його конкурентоспроможність, 
прибутковість та оборотність капіталу, можливість вчасного розрахунку за борговими 
зобов'язаннями.
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ВІДПОВІДІ НА ТЕСТИ 

Тема 1. 1 - б; 2- д; 3 - в; 4 - в; 5 - в; 6 - в;г; 7 - д; 8 - г; 9 - в; 10 - б; 11 
- а; 12 - д; 13 - д; 14 -  а;б;в; 15- д; 16 - в; 17 - а; 18 - г; 19 - б; 
20 - а;б.

Тема 2. 1 - а; 2 - в; 3 – б; 4 – г; 5 - б; 6 - в; 7 - а; 8 - б; 9 - а; 10 - в; 11 – г; 
12 - б; 13 – а; 14 - в; 15 - а; 16 - в; 17 – а; 18 - в; 19 - г; 20 - б.

Тема 3. 1 – в; 2 – б; 3 – в; 4 – в; 5- в; 6 – б; 7 – б; 8 – а; 9 – б; 10 – а.

Тема 4. 1 - в;  2 – а, в, д;  3 - а; 4 - б; 5 - б; 6 - б; 7 - в; 8 - а;  9 - б; 10 – г.

Тема 5. 1 – в; 2  – в; 3 - б; 4 - б; 5- а; 6 - а; 7 - в; 8 - а; 9  - в; 10  - б .

Тема 6. 1-а, 2-а, 3-в, 4-а, 5-а, 6-б, 7-а, 8-в, 9-г, 10-в.

Тема 7. 1 -в; 2 - б; 3 - в; 4 - в; 5 – в; г; е; 6 -  б; 7 - а; 8 - в; 9 - е; 10 - а.

Тема 8. 1 - в;  2 - д;  3 - а; 4 - г; 5 - г;  6 - б;  7 - б;  8 - б;  9 - б;  10 - в.

Тема 9. 1 – а; 2 – б; 3 – в; 4 – а; 5 – б; 6 – в; 7 – д; 8 – а, б, в; 9 – г; 10 – а.

Тема 10. 1 - а; 2 - а; 3 – в; 4 – в; 5 - в; 6 - в; 7 - б; 8 – а; 9 – б; 10 – а.

Тема 11. 1-г, 2-в, 3-+б, 4-в, 5-г, 6-в, 7-в, 8-г, 9-а, 10-г.

Тема 12. 1 - г; 2 - а; 3 - б; 4 - в; 5 - в; 6 - а; 7 - б; 8 - г; 9 - а; 10 - в.

Тема 13. 1 – а; 2 – б; 3 – б; 4 – а; 5 – в; 6 – а; 7 – б; 8 – в; 9 – в; 10- а.

Відповіді на тести



ПРАКТИКУМ ДО ТЕМИ 10
Проведемо комплексний аналіз фінансового стану за напрямками, викладеними 

в темі 10. Цей і наступні приклади будуть розраховані на основі даних фінансової 
звітності Публічного акціонерного товариства «Київська макаронна фабрика». Побу-
дуємо агрегований баланс  підприємства і з його допомогою проаналізуємо загальний 
капітал і активи підприємства.

Таблиця 1.

Агрегований аналітичний баланс підприємства за 2010-2011 рр.

Стаття
2010 р. 2011 р. Відхилення

тис.грн. % тис.грн. % абсолютне, 
тис.грн.

відносне,
%

структурне, 
в.п.

Актив
Необоротні активи 17532 28,96 14926 25,71 -2606 -14,86 -3,25

Запаси і витрати 26179 43,24 28659 49,37 2480 9,47 6,13
Кошти, розрахунки 
та інші активи 16832 27,80 14468 24,92 -2364 -14,04 -2,88

БАЛАНС 60543 100 58053 100 -2490 -4,11 0,00
Пасив

Власний капітал 21977 36,30 22498 38,75 521 2,37 2,45
Довгострокові 
забов’язання 817 1,35 586 1,01 -231 -28,27 -0,34

Короткострокові 
забов’язання 37749 62,35 34969 60,24 -2780 -7,36 -2,11

БАЛАНС 60543 100 58053 100 -2490 -4,11 0,00

З таблиці 1 видно, що в структурі активів переважають матеріальні оборотні ак-
тиви, частка яких зростає протягом звітного періоду. Натомість частка необоротних 
активів і коштів в розрахунках скорочується. Це викликає необхідність детального 
аналізу ефективності використання необоротних і оборотних активів підприємства. 

Власний капітал посідає меншу частку в пасивах, ніж позиковий, але позитивним 
явищем є його зростання протягом періоду. Також позитивним є скорочення абсо-
лютної величини  і питомої ваги короткострокових зобов’язань. Значна питома вага 
позикового капіталу вимагає поглибленого аналізу фінансової стійкості і фінансового 
ризику. 

В цілому баланс має як позитивні ознаки (зростання оборотних активів більшими 
темпами, ніж необоротні, зростання власного капіталу поряд зі скороченням поточ-
них зобов’язань), так і негативні (скорочення валюти балансу, зменшення необорот-
них активів, зменшення довгострокових зобов’язань.)

Проаналізуємо показники майнового стану Київської макаронної фабрики.



Практикум до темі 10 323

Таблиця 2.

Аналіз показників майнового стану підприємства за 2010-2011рр.

Показник 2010 р. 2011 р. Абсолютне від-
хилення (+/-)

Частка активної частини основних засобів(ЧА) 0,803 0,797 -0,006
Коефіцієнт накопичення зносу  (Кнз) 0,65 0,71 0,06
Коефіцієнт придатності (КПр) 0,35 0,29 -0,06
Коефіцієнт оновлення (КОн) 0,003 0,005 0,002
Коефіцієнт вибуття (Квиб) 0,002 0,001 -0,001
Коефіцієнт інтенсивності оновлення  4,22 4,24 0,02
Фондовіддача (ФВ) 4,10 6,15 2,04
Фондомісткість (ФМ) 0,24 0,16 -0,08
Фондоозброєність 74,18 62,22 -11,96
Рентабельність основних засобів 0,81 1,25 0,45
Індекс постійного активу (ІПА) 0,80 0,66 -0,13
Коефіцієнт реальної вартості майна 0,31 0,29 -0,02
Відносна економія використання основних засобів - -5571,05 -5571,05
Коефіцієнт реальної вартості основних засобів 0,28 0,24 -0,04
Коефіцієнт мобільності 2,45 2,89 0,44

З таблиці 2 випливає, що протягом 2010-2011 рр. в цілому стан основних засобів 
погіршився. Про це свідчить зменшення  активної частини основних засобів, зрос-
тання коефіцієнта зносу та відповідно зменшення коефіцієнтів: придатності, інтен-
сивності оновлення, фондоозброєності, індексу постійного активу, коефіцієнта реаль-
ної вартості майна та реальної вартості основних засобів. Але поряд з цим можна 
зробити висновок про збільшення ефективності використання основних засобів, що 
підтверджує позитивна динаміка наступних показників: фондовіддачі, фондорента-
бельності, коефіцієнта мобільності. Дуже низькі значення коефіцієнтів оновлення і 
вибуття свідчать про те, що основні засоби оновлювались протягом звітного періоду 
шляхом простого відтворення і в їх складі не відбулося значних змін.

Проведемо аналіз оборотних активів Київської макаронної фабрики за 2010-2011 рр.
Таблиця 3.

Аналіз оборотних активів підприємства за 2010-2011 рр.

Показник
2010 р. 2011 р. Відхилення

тис. грн. % тис. грн. % абсолютне, 
тис.грн.

відносне, 
%

структур-
не, в.п.

1 2 3 4 5 6 7 8
Запаси:
-виробничі запаси 2229 5,18 3193 7,41 964 43,25 2,23
-готова продукція 4230 9,84 5748 13,34 1518 35,89 3,50
-товари 19720 45,87 19718 45,77 -2 -0,01 -0,09
Дебіторська 
заборгованість 16637 38,70 14221 33,01 -2416 -14,52 -5,68

Грошові кошти та 
іх еквіваленти 176 0,41 195 0,45 19 10,80 0,04
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Продовження таблиці 3.
1 2 3 4 5 6 7 8

Інші оборотні 
активи 2 0,005 3 0,01 1 50,00 0,005

Разом оборотних 
активів 42994 100 43078 100 84 0,20 *

З таблиці 3 випливає, що протягом звітного періоду в цілому спостерігається незна-
чний приріст оборотних активів – 84 тис.грн., що становить 0,2%. Але разом з цим від-
буваються зміни в їх структурі. Так, спостерігається зростання виробничих запасів на 
43,25% та готової продукції – на 35,89%, внаслідок чого збільшується частка матеріаль-
них оборотних активів на кінець 2011 року. Цю тенденцію можна вважати позитивною, 
оскільки процес збільшення залишків на складах на кінець 2011 року супроводжується 
збільшенням грошових коштів на 10%, що становить 19 тис.грн., а також скороченням 
дебіторської заборгованості на 14,52%, що становить 2416 тис.грн. Тобто, ми спостері-
гаємо повернення дебіторської заборгованості і переведення її в матеріальну форму, що 
в майбутньому має призвести до збільшення виручки від реалізації.

Узагальненням оцінки динаміки і структури активів підприємства є аналіз, пред-
ставлений в таблиці 4.

Таблиця 4.

Аналіз динаміки і структури майна підприємства за 2010-2011 рр.
Показник 2010 р. 2011 р. Відхилення

тис. грн. % тис. 
грн. % Абсолютне, 

тис. грн.
Відносне, 

%
Струк-

турне, в.п.
1 2 3 4 5 6 7 8
Нематеріальні
активи 2 0,003 2 0,003 0 0,00 0,00

Основні засоби 16891 27,90 14046 24,20 -2845 -16,84 -3,70
Довгострокові фі-
нансові активи 639 1,06 878 1,51 239 37,40 0,46

Матеріальні
оборотні засоби 26179 43,24 28659 49,37 2480 9,47 6,13

Грош.кошти та їх 
еквіваленти,інші 
поточні фін.інвес-
тиції

176 0,29 195 0,34 19 10,80 0,05

Дебіторська за-
боргованість 16637 27,48 14221 24,50 -2416 -14,52 -2,98

Всього оборотних 
активів 42992 71,01 43075 74,20 83 0,19 3,19

Усього майна 60543 100 58053 100 -2490 -4,11 0,00
З таблиці 4 випливає, що позитивна динаміка спостерігається за статтями «ма-

теріальні оборотні засоби», «грошові кошти та їх еквіваленти», «довгострокові фі-
нансові активи». Інші статті активів підприємства протягом звітного періоду зазнали 
зменшення. Що стосується структурних змін в активах, то зазначимо, що протягом 
звітного періоду вони були несуттєвими: максимальне структурне відхилення спосте-
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рігається в матеріальних оборотних активах (виробничих і товарних запасах, готовій 
продукції) – зростання на 6,13 в.п. 

Отже, ми бачимо, що протягом періоду спостерігається як позитивна, так і нега-
тивна динаміка за різними статтями активів підприємства, крім того відбулися певні 
структурні зміни в активах. Для того, щоб отримати відповідь на питання стосовно 
ефективності цих змін, необхідно зіставити зміни в самих активах зі змінами в резуль-
татах  їх використання, тобто в доходах і прибутках підприємства. 

Проведемо оцінку ефективності використання оборотних активів Київської мака-
ронної фабрики за 2010-2011 рр.

Таблиця 5.

Аналіз ефективності використання оборотних активів
підприємства за 2010-2011 рр.

Показник 2010 р. 2011 р. Абсолютне
відхилення (+/-)

1 2 3 4
Коефіцієнт оборотності оборотних активів (Кооа) 1,59 1,95 0,36
Період обороту оборотних активів (Тооа) 229 187 -42
Коефіцієнт закріплення оборотних коштів (Кз) 0,63 0,51 -0,12
Коефіцієнт забезпечення власними коштами (Кзвк) 0,10 0,18 0,07
Коефіцієнт покриття запасів власним оборотним
капіталом (Кззв)

0,17 0,17 0,00

З таблиці 5 випливає, що в цілому ефективність використання оборотних активів 
підприємства зросла протягом звітного періоду. Про це свідчить зростання швидко-
сті обертання оборотних активів на 0,36 оборотів і, відповідно, скорочення періоду їх 
обороту на 42 дні. Скорочення коефіцієнту закріплення оборотних активів свідчить 
про їх вивільнення, що є позитивною тенденцією. Зростання коефіцієнту забезпечен-
ня власними коштами є свідченням збільшення частки власних джерел у фінансуван-
ні виробничого процесу, що особливо  актуально в умовах фінансової кризи.

Проаналізуємо структуру капіталу Київської макаронної фабрики за допомогою 
фінансових коефіцієнтів. 

Таблиця 6.

Аналіз показників структури капіталу підприємства за 2010-2011 рр.
Показник 2010 р. 2011 р. Відхилення (+/-)

1 2 3 4
Коефіцієнт фінансової стійкості (Кфс) 0,57 0,63 0,06
Коефіцієнт фінансової стабільності (Кфст) 0,38 0,40 0,02
Коефіцієнт фінансової незалежності (Кавт) 0,36 0,39 0,02
Коефіцієнт фінансової залежності (Кфз) 0,64 0,61 -0,02

Коефіцієнт фінансового ризику (Кфр) 1,75 1,58 -0,17

Коефіцієнт довгострокового залучення по-
зикових коштів (Кдзк) 0,04 0,03 -0,01
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З таблиці 6 випливає, що структура капіталу в цілому покращилася, хоча підпри-
ємство має вищий середнього рівень залежності від кредиторів. Так, позитивна дина-
міка коефіцієнтів фінансової стійкості свідчить про підвищення цієї характеристики 
підприємства, але значення показника свідчить про переважання позикового капіта-
лу в структурі пасивів. Зростання коефіцієнтів фінансової стабільності та автономії 
свідчить про збільшення незалежності підприємства, яке сталося за рахунок власного 
капіталу. Незначна відмінність між цими показниками вказує на те, що постійні паси-
ви сформовані головним чином за рахунок власного капіталу, і зростання показників 
відбулося завдяки збільшенню частки власного капіталу в пасивах. Про це також свід-
чить і коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів. 

Значення коефіцієнта автономії свідчить про те, що на початок 2011 року власний 
капітал підприємства становив 36%  від загального капіталу, на кінець значення зрос-
ло до 39%. Це значення нижче рекомендованого нормативу, але в цілому зростання 
перших трьох коефіцієнтів є позитивним явищем. Коефіцієнти фінансового ризику і 
фінансової залежності відповідно скоротилися протягом періоду, що вказує на змен-
шення фінансового ризику неплатоспроможності внаслідок зменшення ступеню за-
лежності від кредиторів. 

Отже, можна зробити висновок про позитивні зрушення в структурі джерел фінан-
сування  підприємства, хоча підприємство має досить високий рівень залежності від 
позикових джерел, протягом 2011 року спостерігається позитивна тенденція у зрос-
танні капіталізації і відповідно зменшенні рівня фінансової залежності.

Проведемо оцінку способів фінансування активів Київської макаронної фабрики 
протягом 2010-2011 рр.

Таблиця 7.

Аналіз способів фінансування підприємства за 2010-2011 рр.

Показник 2010 2011 Відхилення 
(+/-)

1 2 3 4
Коефіцієнт самофінансування 1,25 1,39 0,14
Власний оборотний капітал 4445 7572 3127
Робочий капітал 5262 8158 2896
Коефіцієнт забезпеченості власним оборотним
капіталом 0,10 0,18 0,07

Коефіцієнт забезпеченості робочим капіталом 0,12 0,19 0,07

З таблиці 7 випливає, що підприємство у виборі способу фінансування віддає пере-
вагу самофінансуванню, про що свідчить коефіцієнт самофінансування, який є біль-
шим за 1. Це означає, що протягом 2011 року інвестування в приріст активів підпри-
ємства відбувалося за рахунок власних джерел. Власний оборотний капітал і робочий 
капітал  підприємства суттєво зросли протягом року, що свідчить про збільшення рів-
ня фінансування основної діяльності власними коштами, і, відповідно, про зменшен-
ня операційних ризиків. Коефіцієнт забезпеченості власним оборотним капіталом є 
вищим за рекомендоване нормативне значення і зростає протягом року, коефіцієнт 
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забезпеченості робочим капіталом є меншим за норматив, але також демонструє по-
зитивну динаміку, що свідчить про підвищення ефективності політики фінансування 
оборотних засобів.  Судячи з даних таблиці, можна зробити висновок, що підприєм-
ство дотримується консервативного підходу у фінансуванні активів.

Проаналізуємо динаміку доходів, витрат і прибутків ПАТ «Київська макаронна фа-
брика» за звітний період. Для зручнішого відображення аналітичної інформації дані 
таблиці розташовані зліва направо аналогічно даним балансу (спочатку минулий рік, 
потім звітний рік).

Таблиця 8.

Аналіз формування прибутку підприємства за 2010-2011 рр.

Показник
2010 р. 2011 р. Відхилення

тис.грн. тис.грн. абсолютне, 
тис.грн.

відносне, 
%

1 2 3 4 5

Дохід (виручка) від реалізації продукції (това-
рів, робіт, послуг) 81726 99817 18091 22,14

Податок на додану вартість 13222 15687 2465 18,64

Чистий дохід (виручка) від реалізації продук-
ції (товарів, робіт, послуг) 68504 84130 15626 22,81

Собівартість реалізації продукції (товарів, ро-
біт, послуг) -55067 -67008 -11941 21,68

Валовий прибуток 13437 17122 3685 27,42
Інші операційні доходи 4103 4715 612 14,92
Адміністративні витрати -4294 -5413 -1119 26,06
Витрати на збут -5873 -10060 -4187 71,29
Інші операційні витрати -4040 -5342 -1302 32,23
Фінансовий результат від операційної
діяльності 3333 1022 -2311 -69,34

Інші фінансові доходи 1 2 1 100,00
Інші доходи 8 11 3 37,50
Фінансові витрати -431 -61 370 -85,85
Інші витрати -16 -4 12 -75,00
Прибуток від звичайної діяльності до
оподаткування 2895 970 -1925 -66,49

Податок на прибуток від звичайної діяльності -915 -449 466 -50,93
Прибуток від звичайної діяльності 1980 521 -1459 -73,69
Чистий прибуток 1980 521 -1459 -73,69

З таблиці 8 випливає, що  протягом звітного періоду підприємство заробило чисто-
го прибутку 521 тис.грн., що на 73,69% менше за фінансовий результат минулого пе-
ріоду. Таке зменшення є негативним явищем. Дослідимо причини зменшення чистого 
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прибутку.
Так, чистий дохід підприємства протягом року зріс на 22,18%. Зростання чисто-

го доходу відбулося на фоні зменшення валюти балансу, що свідчить про високу 
ефективність використання ресурсів, задіяних в обороті підприємства. Крім  того, 
темп приросту чистого доходу випереджає темп приросту собівартості (22,81% про-
ти 21,68% відповідно), тобто умова оптимізації валового прибутку виконується. За 
даними таблиці 5.2. видно, що валовий прибуток підприємства протягом періоду зріс 
на 27,42%

Темп приросту чистого доходу перевищує темп приросту валюти балансу протя-
гом звітного періоду, що вказує на зростання ефективності виробничої діяльності під-
приємства.

Отже, можна зробити висновок, що виробнича діяльність підприємства не є при-
чиною зменшення кінцевого фінансового результату.

Аналізуючи операційні витрати, що не включаються до витрат виробництва, мож-
на зробити висновок про високі темпи їх зростання. Так, адміністративні витрати за 
період зросли на 26,06%, витрати на збут – на 71,29 %, інші операційні витрати – на 
32,23%. Інші операційні доходи збільшились лише на 14,92%. Отже, значні темпи 
приросту невиробничих операційних витрат призвели до зменшення операційного 
прибутку підприємства на 69,34% порівняно з минулим періодом. Таким чином, мож-
на зробити висновок, що головною причиною зменшення чистого прибутку підпри-
ємства є високі темпи зростання адміністративних витрат, витрат на збут та інших 
операційних витрат.

Що стосується неопераційної діяльності, то з таблиці випливає, що протягом звіт-
ного періоду спостерігається зростання неопераційних доходів і скорочення неопера-
ційних витрат. Але оскільки за величиною ці статті є незначними, порівняно з опера-
ційними доходами і витратами, крім того, неопераційні витрати по сумі переважають 
над неопераційними доходами,  то фінансовий результаті звичайної діяльності звітно-
го періоду є меншим за результат операційної діяльності звітного періоду, і меншим 
за результат звичайної діяльності минулого періоду.

Таким чином, можна підсумувати, що причиною зменшення чистого прибутку під-
приємства є високі темпи зростання невиробничих операційних витрат, а також не-
гативний фінансовий результат неопераційної  діяльності.

Розрахуємо показники рентабельності ПАТ «Київська макаронна фабрика» 
за 2010-2011 рр.

Таблиця 9.

Аналіз рентабельності підприємства за 2010-2011 рр., %

Показник 2010 р. 2011 р. Відхилення 
(+/-)

1 2 3 4
1. Витратні показники рентабельності    
Рентабельність продукції  за валовим прибутком 24,40 25,55 1,15
Рентабельність операційної діяльності 4,98 1,22 -3,76
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Продовження таблиці 9.

Рентабельність звичайної (господарської) діяльності 3,49 0,94 -2,55

2. Доходні показники рентабельності    
 Валова рентабельність продажу (реалізації) 19,61 20,35 0,74
Операційна рентабельність продажу (операційна маржа) 4,87 1,21 -3,65
Чиста рентабельність продажу (реалізації): 2,89 0,62 -2,27
3. Ресурсні показники рентабельності    
Економічна рентабельність капіталу (рентабельність акти-
вів) 3,27 0,90 -2,37

Фінансова рентабельність (рентабельність власного капіта-
лу) 9,01 2,32 -6,69

Рентабельність оборотних активів 7,75 2,37 -5,38
Рентабельність виробництва (рентабельність основних за-
собів)  19,97 7,47 -12,50

Рентабельність інвестованого капіталу 8,85 2,30 -6,55

З таблиці 9 випливає, що ефективність діяльності підприємства протягом періоду 
знизилася. Про це свідчить зниження усіх показників рентабельності, крім тих, що 
розраховані за валовим прибутком. Значення витратних показників рентабельності 
свідчить про зростання ефективності виробництва (на що вказує збільшення валової 
рентабельності продукції), але ефективність операційної та звичайної діяльності в 
цілому знизилася. Динаміка дохідних показників рентабельності свідчить про зни-
ження ефективності продажу продукції. Значення операційної маржі та чистої рента-
бельності продажу на кінець 2010 року є доволі низькими, до того ж спостерігається 
їх негативна динаміка. Якщо подібна тенденція збережеться в 2012 році, то підпри-
ємству загрожує збитковість. Ресурсні показники рентабельності також мають  не-
гативну динаміку, що свідчить про зниження інвестиційної привабливості підприєм-
ства та зменшення добробуту власників. Це дає змогу стверджувати про недостатню 
привабливість вкладання коштів у дане підприємство порівняно з альтернативними 
джерелами інвестування на ринку.

Таким чином, аналіз Звіту про фінансові результати та оцінка динаміки показни-
ків рентабельності підприємства свідчить про зниження прибутковості в 2011 році. 
Головною причиною зниження прибутковості є недостатньо ефективна операційна 
діяльність підприємства, що виявляється у надмірному зростанні невиробничих опе-
раційних витрат. Тому для подолання негативних тенденцій підприємству необхідно 
підвищити контроль за витратами з метою недопущення надмірного їх зростання. У 
разі неможливості стримувати зростання операційних витрат, підприємству необхід-
но розширювати альтернативні джерела отримання доходів (інші операційні доходи, 
доходи від фінансових інвестицій).

Проаналізуємо чисті грошові потоки ПАТ «Київська макаронна фабрика» від різ-
них видів діяльності.
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Таблиця 10.

Аналіз чистих грошових потоків підприємства за 2010-2011 рр.

Показник 2010 р. 2011 р.
Відхилення

абсолютне, 
тис.грн

відносне, 
%

1 2 3 4 5
Чистий рух коштів від операційної діяльності 4831 654 -4177 -86,46
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності -439 -493 -54 12,30
Вільний грошовий потік 4392 161 -4231 -96,33
Чистий рух коштів від фінансової діяльності -4366 -142 4224 -96,75
Чистий рух коштів за звітний період 26 19 -7 -26,92
Залишок коштів на початок року 150 176 26 17,33
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 176 195 19 10,80
З таблиці  10 випливає, що в русі грошових коштів підприємства є як негативні, так і 

позитивні тенденції. У 2010   році підприємство було здатне фінансувати всю фінансову 
і інвестиційну діяльність за рахунок залишку коштів від операційної діяльності, що свід-
чить про високу ефективність останньої. Негативною тенденцією є значне зменшення 
чистого операційного грошового потоку в 2011 році, але незважаючи на це «Вільний 
грошовий потік» підприємства на кінець 2011 року залишається додатнім числом (161 
тис. грн.), що свідчить про здатність підприємства до розширення діяльності за рахунок 
власних коштів, а також про здатність погашати фінансову заборгованість. В 2011 році 
спостерігаємо його скорочення на 96,33%.  Незважаючи на позитивний  «вільний гро-
шовий потік» в 2011 році,  у підприємства виникла потреба у кредитних ресурсах, що 
може вказувати на розбалансування в часі вхідних і вихідних грошових потоків. Пози-
тивною тенденцією є зменшення негативного чистого грошового потоку від фінансової 
діяльності і зростання залишку грошових коштів на кінець року. 

Проаналізуємо грошові потоки ПАТ «Київська макаронна фабрика» методом кое-
фіцієнтів.

Таблиця 11.

Аналіз грошових потоків підприємства за 2010-2011 рр.

Показник 2010р. 2011р. Відхилення
(+/-)

1 2 3 4
Грошова рентабельність продажу (ROSг) 7,05 0,78 -6,27
Грошове наповнення операційної маржі (Гром) 1,45 0,64 -0,81
Грошовий вміст чистого операційного прибутку 
(ГрЧОП) 2,00 1,14 -0,86

Грошовий потік по відношенню до сукупного 
боргу (Коефіцієнт Бівера) 0,13 0,02 -0,11

Період виплати боргу (Тп1) 7,98 54,37 46,38

Коефіцієнт ліквідності грошового потоку 0,941 1,000 0,060



Практикум до темі 10 331

З таблиці 11 випливає, грошова рентабельність продажу в 2011 році погіршилася 
на 6,27 в.п., що вказує на зниження ефективності продажу. Також ми спостерігаємо 
дуже негативну динаміку зниження коефіцієнта грошового наповнення операційної 
маржі.  Якщо в 2010 році чистий операційний грошовий потік  суттєво перевищу-
вав операційний прибуток, то в 2011 році залишок коштів від операційної діяльності 
є меншим за 1, це свідчить, що лише 64% операційного прибутку мають грошовий 
вміст. Чинник амортизації має дуже суттєвий вплив  на операційний грошовий потік і 
забезпечує його високі значення, а без врахування амортизації грошовий вміст чисто-
го операційного прибутку складає  67% в 2010 році і від’ємним в 2011.  Але незва-
жаючи на зниження показників руху грошових коштів, підприємство має можливості 
погашати позики і є кредитоспроможним, про що свідчить позитивна динаміка по-
казників покриття зобов’язань і грошового покриття відсотків. ліквідність грошового 
потоку підприємства знаходиться на високому рівні і має позитивну динаміку.

В цілому, можна зробити висновок, що підприємству необхідно звернути увагу на 
покращення управління вихідними грошовими потоками, оскільки саме внаслідок їх 
надмірного зростання спостерігається погіршення ефективності використання гро-
шових коштів в 2011 році.

Проаналізуємо відносні показники фінансової стійкості ПАТ «Київська макаронна 
фабрика» (табл. 12).

Таблиця 12.

Аналіз відносних показників фінансової стійкості підприємства

Показник На початок
2011 р.

На кінець
2011 р.

Відхилення, 
(+/-)

1 2 3 4
Коефіцієнт інвестування (Кінв) 1,254 1,507 0,254
Індекс постійного активу (Іпа) 0,798 0,663 -0,134
Індекс постійного активу1 (Іпа1) 0,769 0,647 -0,123
Коефіцієнт маневреності власного оборотного 
капіталу  (Кман) 0,202 0,337 0,134

Коефіцієнт маневреності робочого капіталу 
(Кмрк) 0,231 0,353 0,123

Коефіцієнт забезпечення матеріальних запасів 
власними джерелами (Кмз) 0,170 0,264 0,094

Коефіцієнт покриття запасів робочим 
капіталом (Кпз) 0,201 0,285 0,084

Коефіцієнт стабільності структури оборотинх 
активів (Кзвок) 0,103 0,176 0,072

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів 
робочим капіталом (Кзрк) 0,122 0,189 0,067

Виходячи з аналізу відносних показників фінансової стійкості підприємства, мож-
на зробити висновок, що постійні активи підприємства профінансовані за рахунок 
власного капіталу. Це є позитивним явищем з точки зору фінансової стійкості. Зрос-
тання коефіцієнта інвестування вказує на розширення можливостей фінансування 
за рахунок власних коштів не лише основних довгострокових, а і поточних активів. 



332 Фінансовий менеджмент

Значення індексів постійного активу вказують на відсутність поточних зобов’язань у 
фінансуванні активів з повільною віддачею. 

Як показали попередні розрахунки, підприємство має власний оборотний капітал 
і робочий капітал, величина яких зросла за період. Проте значення коефіцієнтів ма-
невреності власного оборотного і робочого капіталу  вказують як на нестачу власного 
оборотного капіталу, так і на нестачу робочого капіталу у фінансуванні активів, тобто 
на недостатню фінансову стійкість. Але динаміка коефіцієнтів маневреності є пози-
тивною, що вказує на зростання гнучкості підприємства у використанні постійних 
джерел фінансування.

Забезпеченість запасів власними коштами і робочим капіталом є недостатньою. 
Але позитивна динаміка коефіцієнтів покриття запасів вказує на зростання стійкості 
їх фінансування, тобто збільшення постійних джерел їх покриття. Для досягнення 
абсолютно стійкого стану суму власного оборотного капіталу необхідно збільшити до  
величини виробничих запасів, або зменшити залишки виробничих запасів до величи-
ни, еквівалентній власному оборотному капіталу.

Коефіцієнт стабільності структури оборотних активів задовольняє нормативне 
значення і демонструє позитивну динаміку, що свідчить про достатній рівень власних 
коштів у фінансуванні оборотних активів. Значення показника забезпеченості обо-
ротних активів робочим капіталом є недостатнім, хоча позитивним явищем є його 
зростаюча динаміка. 

Отже, ми спостерігаємо недостатній рівень стійкості фінансування активів під-
приємства щодо покриття оборотних активів, але протягом звітного періоду спосте-
рігається позитивна динаміка показників. Для покращення стійкості фінансування 
підприємству необхідно збільшувати частку довгострокових пасивів у фінансуванні 
поточних потреб, а також прискорювати оборотність запасів з метою скорочення їх 
залишку.

Проаналізуємо показники ліквідності і довгострокової платоспроможності  ПАТ 
«Київська макаронна фабрика» протягом звітного періоду.

Таблиця 13.

Аналіз показників ліквідності підприємства 

Показник На початок 
2011 р.

На кінець 
2011 р.

Відхилення 
(+/-)

Нормативне 
значення

1 2 3 4 5
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,005 0,006 0,001 0,2-0,35
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,445 0,412 -0,033 0,8-1
Коефіцієнт критичної ліквідності 0,446 0,414 -0,032 0,8-1
Коефіцієнт покриття 1,139 1,232 0,093 1,5-2
З таблиці 13 можна зробити висновок, що показники ліквідності підприємства 

протягом звітного періоду демонструють негативну динаміку (крім коефіцієнта по-
криття). До того ж,  усі вони є нижчими за нормативні значення, що є свідченням не-
достатньої платоспроможності підприємства в короткостроковому періоді.

Позитивним моментом є те, що значення коефіцієнта покриття перевищує критич-
ну межу (одиницю) і зростає протягом звітного періоду. Це означає, що підприємство 
має змогу погасити поточні зобов’язання за рахунок оборотних активів, але лише за 
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допомогою реалізації товарних і виробничих запасів, тому що високоліквідних засо-
бів недостатньо для розрахунку з кредиторами.

У цілому ми бачимо, що підприємство є платоспроможним, але недостатньо лік-
відним.

Проаналізуємо ділову активність ПАТ «Київська макаронна фабрика» в розрізі  її 
операційної і інвестиційної  діяльності.

Таблиця 14.

Аналіз ділової активності підприємства (щодо використання активів) 
за 2010-2011 рр.*

Показник 2010 р. 2011 р. Відхилення 
(+/-)

1 2 3 4
Коефіцієнт загальної оборотності капіталу (КоА), оборотів 1,13 1,45 0,32
Період обороту загального капіталу (ТоА), днів 323 252 -70,72
Коефіцієнт оборотності оборотних (мобільних) засобів 
(Комз), оборотів 1,59 1,95 0,36

Тривалість одного обороту оборотних засобів (Томз), днів 226 184 -42
Коефіцієнт оборотності виробничих і товарних  запасів 
(Коз), оборотів 2,10 2,34 0,23

Тривалість одного обороту виробничих і товарних запасів 
(Доз), днів 174 156 -17

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 
(Кодз), оборотів 4,12 5,92 1,80

Тривалість одного обороту дебіторської заборгованості 
(Тодз), днів 89 62 -27

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 
(Кокз), оборотів 1,89 2,52 0,63

Тривалість одного обороту кредиторської заборгованості 
(Токз), днів 193 145 -48

Коефіцієнт оборотності грошових коштів (Когк), оборотів 389,23 431,44 42,21
Тривалість одного обороту грошових коштів (Тогк), днів 0,94 0,85 -0,09
Фондовіддача (Фв) 4,10 6,15 2,05

* - у зв’язку з тим, що у нашому прикладі наявна фінансова звітність підприємства тільки 
за один рік, то для демонстрації алгоритмів розрахунків відповідних показників замість серед-
ніх величин за попередній і звітний періоди в прикладі, щоб здійснити розрахунки коефіцієн-
тів оборотності, будемо використовувати значення того чи іншого показника на початок і кі-
нець періоду відповідно, хоча коректним є застосування середніх за період значень оборотних 
активів за їх видами.

З таблиці 14 випливає, що протягом звітного періоду спостерігається покращен-
ня за всіма показниками ділової активності підприємства, хоча воно є незначним. 
Так, всі коефіцієнти оборотності демонструють зростання, що відповідно призво-
дить до скорочення періодів обертання. Коефіцієнт загального обертання капіталу 
перевищує 1, тобто можна говорити про достатню інтенсивність обертання майна в 
доході. Підприємство має високі показники оборотності грошових коштів, що також 
є позитивним явищем, оскільки кошти не осідають на рахунках, а перевтілюються в 
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матеріальну форму. Негативним явищем можна назвати низьку швидкість обертання 
запасів підприємства, причиною чого є повільна реалізація товарів і готової продукції. 
Але протягом періоду спостерігається покращення інтенсивності руху запасів. Зро-
стання фондовіддачі також є свідченням інтенсифікації виробництва і покращення 
ділової активності.

Отже, можна зробити висновок, що протягом звітного періоду ділова активність 
підприємства в розрізі  операційної і інвестиційної діяльності зросла, хоча зростання 
є незначним.

Проаналізуємо ділову активність підприємства в розрізі фінансової діяльності 
(табл. 15).

Таблиця 15.

Аналіз ділової активності підприємства ( щодо пасивів) за 2010-2011 рр.
Показник 2010 р. 2011 р. Відхилення (+/-)

1 2 3 4
Коефіцієнт оберненості власного капіталу (Ковк) 3,12 3,74 0,62
Період окупності власного капіталу (Товк), днів 117 98 -19
Коефіцієнт оберненості інвестованого капіталу (Коік) 3,01 3,64 0,64
Період окупності інвестованого капіталу (Тоік), днів 121 100 -21
Коефіцієнт обертання робочого капіталу (Корк) 13,02 10,31 -2,71
Період обертання робочого капіталу (Торк), днів 28 35 7
Аналіз таблиці 15 показує, що коефіцієнти обертання власного та інвестованого 

капіталу протягом періоду зросли, що свідчить про покращення ділової активності 
в розрізі пасивів. Але необхідно звернути увагу на те, що значення цих показників 
перевищує значення показників оборотності всього капіталу і оборотних активів. 
Це означає перевищення продажів над вкладеним капіталом і може призвести до 
суттєвого зростання фінансового ризику в майбутньому.

Суттєве зростання робочого капіталу за період призвело до уповільнення його обе-
ртання, про що свідчить негативна динаміка відповідного коефіцієнта, хоча значення 
коефіцієнта залишається достатньо високим.

У цілому можна зробити висновок про зростання ділової активності в розрізі 
пасивів підприємства протягом періоду. 
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ДОДАТОК Д

Показники оцінки фінансових інвестицій
№ 
з/п

Назва
показника Сутність показника Формула розрахунку Умовні

позначення
1 2 3 4 5

Загальні показники дохідності фінансових інвестицій
1 Ринкова ціна  Ціна цінного паперу, 

яка відображається 
у відповідних ко-
тируваннях 

(Р)

2 Внутрішня 
вартість 
фінансової 
інвестиції 
(формула Дж. 
Вільямса)

Розрахунковий 
показник,а тому він 
залежить від тієї ана-
літичної моделі, на 
базі якої проводяться 
обчислення. Внаслі-
док цього в будь-який 
момент часу цінний 
папір може мати кіль-
ка значень внутріш-
ньої вартості 

   


 


1 1i
i

i

d
CFtV

V(t)- внутр.вар-
тість ЦП у момент 
t; CFi- очікуваний 
потік відсоткових 
виплат за цінним 
папером в i-й 
період  ni ,1
d-прийнята або 
очікувана дохід-
ність ЦП

Аналіз дохідності облігацій
1 Облігації з 

нульовим 
купоном

Дохід інвестора фор-
мується як різниця 
між номінальною 
вар-тістю та емісій-
ним курсом облігації, 
установленим на дис-
контній основі (тобто 
нижче за номінал)

    nd
NtV



1

N - номін. сума 
облі-гації, яка 
виплачується за 
її погашення; n - 
тривалість періоду 
до погашення 

2 Облігації з 
фіксованою 
купонною 
ставкою

Облігації, умовами 
емісії яких передба-
чено виплату відсо-
тків у розрахунку на 
номін.суму інвестиції. 
Виплати тут здійсню-
ються за купонами – 
відрізними талонами 
з указаною  величи-
ною купонної ставки

      ,
111


 






n

i
ni d

N
d
NktV

k - купонна ставка 
облігації

3 Облігації з 
плаваючою 
купонною 
ставкою

Якщо рівень купонної 
ставки не зафіксова-
но і вона змінюється 
залежно від рівня 
інфляції чи ставки 
відсотка за кредитами

      ,
111

n

n

i
i

i

d
N

d
CFtV









CFi - грошові 
потоки, що їх 
генерує облігація 
в i-му періоді
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4 Відкличні об-
лігації

Облігації, умови ви-
пуску яких передба-
чають право емітента 
погасити їх до закін-
чення періоду обігу

    P
d

N
d

CF
n

n

i
i

i 





 111

n-к-сть періодів, 
протягом яких 
облігація бу-ла в 
обігу; Р- викуна 
ціна; d- дохідність 
ЦП до моменту 
відкликання

Аналіз дохідності акцій
1 Акції з постій-

ними (стали-
ми) дивіден-
дами

Якщо сума дивідендів, 
які виплачують влас-
нику акції, є сталою 
величиною, то базова 
модель перетворюєть-
ся на формулу суми 
членів нескінченно 
спадної геометричної 
прогресії

 
d
EtV 

Е - грош. потік 
у вигляді диві-
дендів; d - серед-
ньоринкова (або 
ін.прийнятна) 
норма дохідності

2 Акції з диві-
дендами, що 
рівномірно 
зростають

На внутрішню 
вартість таких ЦП 
впливатимуть базова 
величина дивідендів 
та темпи їх приросту 

   
 



 



1 1

1
j

j

j

d
hEtV

E - базова величи-
на дивідендів; h - 
темпи їх приросту 

3 Модель Гор-
дона

Є справедливою за 
умови, коли середньо-
ринкова норма при-
бутку вища за темпи 
приросту дивідендів, 
тобто за d > h

   
 hd

hEtV




1

d -норма прибутку;
h - темпи прирос-
ту дивідендів

4 Акції зі змін-
ним темпом 
приросту 
дивідендів

Якщо ні величина 
дивідендів, ні темпи 
їх приросту не зали-
шаються постійними 
протягом періоду,що 
аналізується, то засто-
стосовуються комбі-
новані прийоми 

Внутрішню вартість акції 
визначають як суму вар-
тостей, розрахованих для 

кожного періоду

5 Середньозва-
жений строк 
погашення 
(дюрація), 
роки

Це міра приведеної 
вартості окремого 
цінного паперу або 
портфеля цінних 
паперів, за допомо-
гою якої вимірюється 
середня тривалість 
періоду, протягом яко-
го всі потоки доходів, 
генерованих цінним 
папером, надходять 
до інвестора

   
P

d
N

d
iCF

D

n

i
n

n
i

i
 


 1 11

CFi-очікувавані 
потоки відсотко-
вих доходів в і-й 
період; і - періоди 
проведення ви-
плат; п - заг.к-сть 
періодів; d - став-
ка дисконтуван-
ня; N-номін. сума 
боргу (або ціна 
продажу); Р - дис-
контована ціна 
цінного паперу
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6 Прогнозний 
аналіз цінових 
змін цінного 
паперу

Базується на існу-
ванні залежності між 
змінами ринкових 
відсоткових ставок і 
ціною цінного паперу 
(у відсотках)

,100
1















r
rrDPΔ

ΔР- зміна ціни 
цінного паперу 
(у відсотках); 
r*- прогнозована 
відсоткова ставка 
на ринку;r - чинна 
відсоткова ставка

7 Вплив відсо-
ткових ста-
вок на зміну 
вартості ЦП 
в грошовому 
вираженні

,
1

P
r
rrDP 













Δ

ΔР - зміна ціни 
цінного паперу (у 
грошовому вира-
женні); Р – ринко-
ва ціна цінного 
паперу

Аналіз ризику та ефективності управління портфелем фінансових інвестицій
1 Коефіцієнт b 

(бета)
Для окремого цінного 
паперу b розрахову-
ють як відношення 
коваріації дохідності 
паперу та ринку в 
цілому до дисперсії 
дохідності ринку

 
2σ

,covβ
R

RP


b - бета ціних 
паперів; cov(P,R)- 
коваріація ціни  
цінного паперу P 
та ринку R; 2σR - 
дисперсія ринку

2 Коефіцієнт 
кореляції

Показує щільність 
залежності між двома 
рядами динаміки

 
RP

RP
RP

σσ
,covρ .





sP, sR - станд. від-
хилення дохіднос-
ті цінних паперів 
та дохідності 
ринку 

3 Стандартне 
відхилення

Показує, наскільки 
широким є розрив 
між значеннями 
конкретного спосте-
реження та середнім 
значенням ряду

 






n

i
iP PP

n 1

2

1
1σ

 Рi - значення 
доходу за цінним 
папером в i-му 
спостереженні;
P  -сер.значення 
ряду; n-к-сть спо-
стережень

4 Середня ставка 
дохідності 
портфеля

Визначається як 
середньозважена 
величина дохідності 
фінансових інстру-
ментів 





 n

i
i

n

i
ii

p

W

Wd
d

1

1

di- дохідність i-го 

виду ЦП (i = n,1 ); 
Wi - обсяг ЦП i-го 
виду в портфелі; 
n – к-сть видів ЦП 
у портфелі

5 Залежність 
між очікува-
ною дохідніс-
тю та ризиком

Дохідність портфеля 
цінних паперів (dp) є 
функцією трьох змін-
них: систематичного 
ризику портфеля, 
очікуваної дохідності 
портфеля та ставки 
доходу за безриз.
цінними паперами 

dp = do + bp • (dm – do)

dp-дохідність 
портфеля ЦП; do 
– ставка доходу за 
безризик. цінними 
паперами; bр–сис-
темат. ризик порт-
феля; dm -  очіку-
вана дохідність 
портфеля 
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6 Ефективність 
диверсифікова-
ного портфеля 
(коефіцієнт 
Трейнора)

p

p dd
kT

β
0



 kT – коеф. Трей-
нора; dp - дохід-
ність порфеля ін-
вестора за період, 
що аналізуємо 

7 Коефіцієнт 
Шарпа

Доцільно застосо-
вувати для аналізу 
недиверсифікованого 
портфеля цінних 
паперів 

p

op dd
kS

σ




sp – стандартне 
відхилення до-
хідності портфеля 
інвестора
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