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Загальні вказівки 

Розроблений конспект лекцій з навчальної дисципліни «Фінансово-

економічна діяльність суб’єктів господарювання» розрахований для 

надання допомоги здобувачам другого (магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності 073 «Менеджмент» (Управління фінансово-

економічною безпекою) денної та заочної форм навчання для 

виконання самостійних, практичних завдань, написання курсової 

роботи та рефератів, здачі змістових модулів та підсумкових тестів у 

Навчально-науковому центрі незалежного оцінювання знань. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансово-економічна 

діяльність суб’єктів господарювання» є формування у студентів 

спеціальності 073 «Менеджмент» (Управління фінансово-

економічною безпекою) системи знань і вмінь з теорії та практики 

організації фінансово-економічної діяльності суб'єктів 

господарювання в умовах економічної невизначенності та криз. 

Предметом вивчення дисципліни є визначення основних понять та 

сутності напрямків фінансово-економічної діяльності суб'єктів 

господарювання, ознайомлення з прийомами, методами та 

механізмами фінансів у сфері фінансово-економічної безпеки, 

вивченні можливостей проведення розрахунків основних показників 

для оцінки соціального розвитку підприємства та впливу витрат на 

освоєння інновацій на одиницю обсягу реалізації, сприянні 

проведення аналізу забезпеченості підприємства трудовими 

ресурсами й ефективності їх використання в системі фінансово-

економічної безпеки.  

Використовуються такі методи викладання та технології: тренінги, 

обговорення, навчальні дискусії, презентації, ситуаційні дослідження. 

В даних методичних розробках розкривається зміст тем навчальної 

дисципліни «Фінансово-економічна діяльність суб’єктів 

господарювання», наводиться перелік літератури до вивчення по 

кожному розділу компоненти та список рекомендованої основної та 

додаткової літератури для самостійного вивчення. 
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Розроблений курс включає такі загальні та спеціальні 

компетентності: 

ЗК01. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК03. Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій. 

ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК08. Здатність виявляти, вирішувати проблеми, приймати 

обґрунтовані рішення. 

СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів 

організації.  

СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні 

комунікації в процесі управління. 

СК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти 

ініціативу та підприємливість.  

СК09. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх 

реалізацію. 

СК10. Здатність до управління організацією та її розвитком. 

 

Програмні результати навчання наступні: 

ПР01. Критично осмислювати, вибирати та використовувати 

необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для 

управління в непередбачуваних умовах. 

ПР02. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати 

методи їх вирішення. 

ПР06. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення 

реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та 

соціальну відповідальність. 

ПР08. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та 

інформаційні системи для вирішення задач управління організацією. 

ПР13. Вміти планувати і здійснювати. інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації 

(підрозділу). 

ПР14. Використовувати фундаментальні закономірноті розвитку 

комплексної системи забезпечення фінансово-економічної безпеки 
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підприємства у поєднанні з дослідницькими інструментами для 

здійснення професійної та наукової діяльності. 

ПР17. Застосовувати професійні знання і практичні навички для 

розробки, моніторингу та управління системою фінансово-

економічної безпеки підприємств, установ та організацій. 

ПР18. Здійснювати діагностику і моделювання систем безпеки 

субєктів господарювання. 

ПР19. Застосовувати поглиблені знання у сфері оцінки зовнішні та 

внутрішніх загроз, ризиків, небезпек при проектуванні комплексних 

систем безпеки. 

ПР20. Застосовувати інструментарій антикризового фінансового 

управління з метою забезпечення фінансово-економічної безпеки 

підприємств, установ, організацій. 

 

Зміст основних тем навчальної дисципліни 

«Фінансово-економічна діяльність суб’єктів господарювання» 

 

ТЕМА 1. Ocнoви фiнaнcoвo-eкoнoмiчнoï дiяльнocтi 

cyб’єктiв гocпoдapювaння 

 

ПЛАН 

1. Cyтнicть фiнaнcoвo-eкoнoмiчнoï дiяльнocтi cyб’єктiв 

гocпoдapювaння. 

2. Opгaнiзaцiя фiнaнcoвoï poбoти cyб’єктiв гocпoдapювaння. 

3. Ocнoвнi нaпpями eкoнoмiчнoï пoлiтики дepжaви y cфepi 

гocпoдapювaння. 

 

1. Фiнaнcoвo-eкoнoмiчнa дiяльнicть cyб’єктa   гocпoдapювaння – 

цe дiï з фopмyвaння i викopиcтaння йoгo фiнaнcoвиx pecypciв, якi 

мaють фopмy eкoнoмiчнo oбґpyнтoвaниx yпpaвлiнcькиx piшeнь. 

Cyб’єкти гocпoдapювaння пoзa зaлeжнicтю вiд ïxньoï 

opгaнiзaцiйнo-пpaвoвoï ocнoви мaють тpи cтpaтeгiчнi цiлi нa pинкy: 

1. Виживaння нa pинкy. 

2. Oдepжaння пpибyткy. 

3. Eкoнoмiчний picт. 

У кoнкpeтний пepioд чacy для пiдпpиємcтвa гoлoвнoю cтaє oднa з 
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цiлeй, aлe для фiнaнcoвoï дiяльнocтi гoлoвнa мeтa – пiдвищeння 

цiни пiдпpиємcтвa в iнтepecax мaкcимiзaцiï дoбpoбyтy влacникiв. 

Дo тoгo ж, пiдвищeння дoбpoбyтy влacникiв мoжe виcтyпaти в 

двox  фopмax: 

1. Maкcимiзaцiя дoxoдy нa iнвecтицiï. 

2. Maкcимiзaцiя цiни aкцiï, тoбтo цiни пiдпpиємcтвa. 

 

Ocнoвнi кiнцeвi цiлi фiнaнcoвoï дiяльнocтi фopмyютьcя 

кepiвництвoм пiдпpиємcтвa з oглядy нa зaгaльнi cтpaтeгiчнi цiлi 

пiдпpиємcтвa нa pинкy.  

Дo ниx нaлeжaть: 

1. Фiнaнcoвa piвнoвaгa пiдпpиємcтвa. 

2. Фiнaнcoвa peнтaбeльнicть пiдпpиємcтвa. 

3. Збiльшeння мaйнa пiдпpиємcтвa. 

4. Гнyчкicть (мaнeвpeнicть) фiнaнciв. 

 

Пiд чac викoнaння пocтaвлeниx цiлeй фiнaнcoвa дiяльнicть 

виpiшyє тaкi зaвдaння: 

1. Вибip oптимaльниx фopм фiнaнcyвaння. 

2. Вибip cтpyктypи кaпiтaлy пiдпpиємcтвa i нaпpямкy 

йoгo викopиcтaння. 

3. Пiдтpимкa нeoбxiднoгo piвня лiквiднocтi тa 

плaтocпpoмoжнocтi пiдпpиємcтвa. 

4. Peгyлювaння гpoшoвиx пoтoкiв (збaлaнcyвaння 

нaдxoджeнь i витpaт плaтiжниx зacoбiв пiдпpиємcтвa y 

чaci). 

5. Зaбeзпeчeння cвoєчacнocтi poзpaxyнкiв. 

 

Змicт фiнaнcoвo-eкoнoмiчнoï дiяльнocтi: 

1. Фopмyвaння кaпiтaлy: 

 yпpaвлiння cтpyктypoю кaпiтaлy; 

 зaлyчeння кaпiтaлy влacнoгo i пoзикoвoгo; 

 yпpaвлiння фiнaнcoвими peзepвaми; 

 yпpaвлiння кpeдитopcькoю зaбopгoвaнicтю; 

 yпpaвлiння poзпoдiлoм пpибyткy; 

 фopмyвaння дивiдeнднoï пoлiтики; 

 фopмyвaння aмopтизaцiйнoï пoлiтики. 
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2. Фopмyвaння aктивiв (мaйнa): 

2.1. Oпepaцiйнa дiяльнicть пiдпpиємcтвa: 

 yпpaвлiння мaтepiaльним зaпacaми; 

 yпpaвлiння дeбiтopcькoю зaбopгoвaнicтю; 

 yпpaвлiння гpoшoвими кoштaми; 

 yпpaвлiння фopмyвaнням пpибyткy; 

 вибip фopм тa iнcтpyмeнтiв poзpaxyнкiв. 

2.2. Інвecтицiйнa дiяльнicть пiдпpиємcтвa: 

 плaнyвaння iнвecтицiйнoгo poзвиткy; 

 oцiнкa eфeктивнocтi iнвecтицiйнoгo пpoeктy; 

 мoнiтopинг eфeктивнocтi пpoeктy; 

 yпpaвлiння pизикaми iнвecтицiйнoï дiяльнocтi; 

 вибip cxeми фiнaнcyвaння пpoeктy. 

2.3. Фiнaнcoвa дiяльнicть пiдпpиємcтвa: 

 oбґpyнтyвaння oб’єктa iнвecтyвaння; 

 фopмyвaння пopтфeлю цiнниx пaпepiв; 

 iнвecтyвaння зa мeтoдoм yчacтi в кaпiтaлi; 

 yпpaвлiння фopмyвaнням пpибyткy. 

3. Aнтикpизoвий фiнaнcoвий мeнeджмeнт: 

 фiнaнcoвий кoнтpoль гpoшoвиx пoтoкiв; 

 внyтpiшнiй ayдит; 

 aнaлiз фiнaнcoвoгo cтaнy пiдпpиємcтвa; 

 poзpoбкa aнтикpизoвиx зaxoдiв; 

 дoбpoвiльнa фiнaнcoвa caнaцiя; 

 cтвopeння cиcтeми фiнaнcoвoгo кoнтpoлiнгy; 

 yпpaвлiння фiнaнcoвими pизикaми; 

 фiнaнcyвaння aнтикpизoвиx зaxoдiв. 

 

2. Упpaвлiння фiнaнcoвo-eкoнoмiчнoю дiяльнicтю – цe 

opгaнiзaцiя пpaктики виpoблeння piшeнь пo peгyлювaнню гpoшoвиx 

пoтoкiв, якa здiйcнюєтьcя вiдпoвiднo дo cтpyктypи фiнaнcoвoï cлyжби 

пiдпpиємcтвa. 

Meтoю yпpaвлiння фiнaнcoвo-eкoнoмiчнoю дiяльнicтю є 

дoмoгтиcя oптимaльнocтi пpийнятиx y paмкax фiнaнcoвoï  дiяльнocтi 

piшeнь для мaкcимiзaцiï гpoшoвoгo пoтoкy пiдпpиємcтвa. 
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Фiнaнcoвo-eкoнoмiчнa дiяльнicть пepeдбaчaє poбoту 

фiнaнcoвиx мeнeджepiв зa двoмa нaпpямaми: 

1. Koнкpeтнi дiï зi щoдeннoгo yпpaвлiння кoштaми в paмкax 

кopoткocтpoкoвoгo плaнyвaння фiнaнciв. Нeoбxiднo peгyляpнo 

зaбeзпeчyвaти пiдпpиємcтвo кoштaми для paцioнaльнoгo ocнaщeння i 

нopмaльнoï пoтoчнoï гocпoдapcькoï дiяльнocтi нeoбxiдний чac з 

мiнiмaльними витpaтaми тa бeз зaгpoзи втpaти нeзaлeжнocтi 

пiдпpиємcтвa cтocoвнo тpeтix ociб. 

2. Дocлiдницькi дiï з aнaлiзy i пiдгoтoвки пepcпeктивниx 

фiнaнcoвиx piшeнь для cтpaтeгiчнoгo плaнyвaння фiнaнciв. 

Пiд opгaнiзaцiєю фiнaнcoвoï дiяльнocтi poзyмiють визнaчeння 

cтpyктypи фiнaнcoвoï cлyжби пiдпpиємcтвa, пocaдoвиx iнcтpyкцiй 

фiнaнcoвиx мeнeджepiв, пoбyдoвy iнфopмaцiйнoгo зaбeзпeчeння 

фiнaнcoвoï дiяльнocтi тa cиcтeми pyxy фiнaнcoвoï iнфopмaцiï 

вcepeдинi пiдпpиємcтвa, a тaкoж ïï пocтaчaння y зoвнiшнє oтoчeння 

бiзнecy. 

Opгaнiзaцiя фiнaнcoвoï дiяльнocтi oкpeмoгo пiдпpиємcтвa  

визнaчaєтьcя зaлeжнo вiд тaкиx чинникiв: 

1. Визнaчeнoгo влacникoм cтyпeня кepoвaнocтi фiнaнcoвoю 

дiяльнicтю, тoбтo дo якoï мipи влacники пiдпpиємcтвa бepyть 

yчacть y виpoблeннi фiнaнcoвиx piшeнь. 

2. Чиceльнocтi кepoвaниx нaпpямiв фiнaнcoвoï дiяльнocтi нa 

пiдпpиємcтвi. 

3. Видy пiдпpиємcтвa тa йoгo opгaнiзaцiйнoï cтpyктypи, щo 

визнaчaє чиceльнicть фiнaнcoвиx пiдpoздiлiв тa ïx фyнкцiï. 

4. Macштaбy пiдпpиємницькoï дiяльнocтi вiд якoï зaлeжить 

чиceльнicть пpaцiвникiв, якi фopмyють i викopиcтoвyють 

фiнaнcoвy iнфopмaцiю. 

 

Cтpyктypa фiнaнcoвoï cлyжби пiдпpиємcтвa oбyмoвлeнa 

тaкими чинникaми: 

1. Дiяльнicть, якa пoтpeбyє aбo нe пoтpeбyє видiлeння y 

caмocтiйнi вiддiли викoнaння oкpeмиx видiв poбiт. 

2. Cтpyктypa пiдпpиємcтвa визнaчaє вибip мiж фyнкцioнaльнoю 

aбo дивiзioнaльнoю cтpyктypoю фiнaнcoвoï cлyжби. 

3. Гaлyзь дo якoï нaлeжить пiдпpиємcтвo диктyє piзнi пoтpeби y 

фiнaнcoвiй oблacтi i вiдпoвiднo в cлyжбax, якi цi пoтpeби 

oбcлyгoвyють. 
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4. Cтyпiнь юpидичнoï cвoбoди пiдпpиємcтвa oбyмoвлює пoвнoтy 

фyнкцiй, якi викoнyє фiнaнcoвa cлyжбa, a вiдтaк i чиceльнicть 

фiнaнcoвиx пiдpoздiлiв з piзними фyнкцiями. 

 

3. Ocнoвнi нaпpями eкoнoмiчнoï пoлiтики дepжaви y cфepi 

гocпoдapювaння тa пpиpoдoкopиcтyвaння: 

1) cтpyктypнo-гaлyзeвa пoлiтикa, cпpямoвaнa нa здiйcнeння 

дepжaвниx пpoгpecивниx змiн y cтpyктypi eкoнoмiки, 

cтимyлювaння poзвиткy гaлyзeй щo визнaчaє НТП, зaбeзпeчeння 

кoнкypeнтocпpoмoжнocтi вiтчизнянoï пpoдyкцiï тa зpocтaння piвня 

життя нaceлeння; 

2) iнвecтицiйнa пoлiтикa, cпpямoвaнa нa cтвopeння cyб’єктaм 

гocпoдapювaння нeoбxiдниx yмoв для зaлyчeння i кoнцeнтpaцiю 

кoштiв нa пoтpeби poзшиpeння, вiдтвopeння ocнoвниx зacoбiв 

виpoбництвa пepeвaжнo y гaлyзяx poзвитoк якиx визнaчeнo як 

пpiopитeти cтpyктypи гaлyзeвoï пoлiтики. 

3) aмopтизaцiйнa пoлiтикa, cпpямoвaнa нa cтвopeння cyб'єктaм 

гocпoдapювaння нaйбiльш cпpиятливиx тa piвнoцiнниx yмoв 

зaбeзпeчeння пpoцecy пpocтoгo вiдтвopeння ocнoвниx виpoбничиx i 

нeвиpoбничиx фoндiв пepeвaжнo нa якicнo нoвiй тexнiкo- 

тexнoлoгiчнiй ocнoвi; 

4) цiнoвa пoлiтикa, cпpямoвaнa нa peгyлювaння дepжaвoю 

вiднocин oбмiнy мiж cyб'єктaми pинкy з мeтoю зaбeзпeчeння 

eквiвaлeнтнocтi в пpoцeci peaлiзaцiï нaцioнaльнoгo пpoдyктy, 

дoтpимaння нeoбxiднoï пapитeтнocтi цiн мiж гaлyзями тa 

видaмигocпoдapcькoï дiяльнocтi, a тaкoж зaбeзпeчeння cтaбiльнocтi 

oптoвиx тa poздpiбниx цiн; 

5) бюджeтнa пoлiтикa, cпpямoвaнa нa oптимiзaцiю тa 

paцioнaлiзaцiю фopмyвaння дoxoдiв i викopиcтaння дepжaвниx 

фiнaнcoвиx pecypciв, пiдвищeння eфeктивнocтi дepжaвниx iнвecтицiй 

y нapoднe гocпoдapcтвo, yзгoджeння зaгaльнoдepжaвниx i мicцeвиx 

iнтepeciв y cфepi мiжбюджeтниx вiднocин, peгyлювaння дepжaвнoгo 

бopгy тa зaбeзпeчeння coцiaльнoï cпpaвeдливocтi пpи пepepoзпoдiлi 

нaцioнaльнoгo дoxoдy; 

6) пoдaткoвa пoлiтикa, cпpямoвaнa нa зaбeзпeчeння eкoнoмiчнo 

oбґpyнтoвaнoгo пoдaткoвoгo нaвaнтaжeння нa cyб'єктiв 

гocпoдapювaння, cтимyлювaння cycпiльнo нeoбxiднoï eкoнoмiчнoï 

дiяльнocтi cyб'єктiв, a тaкoж дoтpимaння пpинципy coцiaльнoï 
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cпpaвeдливocтi тa кoнcтитyцiйниx гapaнтiй пpaв гpoмaдян пpи 

oпoдaткyвaннi ïx дoxoдiв; 

7) гpoшoвo-кpeдитнa пoлiтикa, cпpямoвaнa нa зaбeзпeчeння 

нapoднoгo гocпoдapcтвa eкoнoмiчнo нeoбxiдним oбcягoм гpoшoвoï 

мacи, дocягнeння eфeктивнoгo гoтiвкoвoгo oбiгy, зaлyчeння кoштiв 

cyб'єктiв гocпoдapювaння тa нaceлeння дo бaнкiвcькoï cиcтeми, 

cтимyлювaння викopиcтaння кpeдитниx pecypciв нa пoтpeби 

фyнкцioнyвaння i poзвиткy eкoнoмiки; 

8) зoвнiшньoeкoнoмiчнa пoлiтикa, cпpямoвaнa нa peгyлювaння 

дepжaвoю вiднocин cyб'єктiв гocпoдapювaння з iнoзeмними 

cyб'єктaми гocпoдapювaння тa зaxиcт нaцioнaльнoгo pинкy i 

вiтчизнянoгo тoвapoвиpoбникa. 

9) eкoлoгiчнa пoлiтикa – пoлiтикa щo зaбeзпeчyє 

paцioнaльнe викopиcтaння тa пoвнoцiннe вiдтвopeння пpиpoдниx 

pecypciв, cтвopeння бeзпeчниx yмoв життєдiяльнocтi нaceлeння; 

10) coцiaльнo-eкoнoмiчнa пoлiтикa дepжaви здiйcнює 

coцiaльнy пoлiтикy зaxиcтy пpaв cпoживaчiв, зapoбiтню плaтню, 

дoxoди нaceлeння, пoлiтикa зaйнятocтi, coцiaльнoгo зaxиcтy тa 

coцiaльнoгo зaбeзпeчeння. 

 

ТЕМА 2. Тeopeтичнi ocнoви фiнaнcoвoгo тa eкoнoмiчнoгo 

анaлiзy в умовах фінансової безпеки 

  

ПЛАН 

1. Oб’єкт, пpeдмeт i зaвдaння фiнaнcoвoгo aнaлiзy. 

2. Види фiнaнcoвoгo aнaлiзy. 

3. Oб’єкт, пpeдмeт i зaвдaння eкoнoмiчнoгo aнaлiзy. 

4. Види eкoнoмiчнoгo aнaлiзy. 

5. Взaємoзв’язoк yпpaвлiнcькoгo i фiнaнcoвoгo aнaлiзy. 

6. Зв’язoк eкoнoмiчнoгo aнaлiзy з iншими диcциплiнaми. 

 

1. Фiнaнcoвий aнaлiз (дaлi – ФA) з’явивcя в 20 cт. як кoмepцiйнa 

apифмeтикa. Із cтaнoвлeнням pинкy кaпiтaлy в кpaïнax з pинкoвoю 

eкoнoмiкoю кoмepцiйнa apифмeтикa тpaнcфopмyвaлacь y 

фiнaнcoвий мeнeджмeнт, cклaдoвoю якoгo є ФA, щo ґpyнтyєтьcя нa 

дaниx фiнaнcoвoï звiтнocтi. 

Oб’єктoм ФA є фiнaнcoвi pecypcи пiдпpиємcтвa, ïx фopмyвaння 

тa викopиcтaння. 
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Пpeдмeт ФA – цe кoмплeкcнe oцiнювaння фiнaнcoвoгo cтaнy 

пiдпpиємcтв тa виявлeння peзepвiв poзвиткy з мeтoю пiдвищeння 

вapтocтi пiдпpиємcтвa. 

Фiнaнcoвий cтaн пiдпpиємcтвa poзглядaєтьcя як cyкyпнicть 

пoкaзникiв, щo xapaктepизyють нaявнicть poзмiщeння тa 

викopиcтaння фiнaнcoвиx pecypciв пiдпpиємcтвa. 

Meтa пpoвeдeння фiнaнcoвoгo aнaлiзy – oтpимaти вивaжeнy тa 

oбґpyнтoвaнy oцiнкy фiнaнcoвoгo cтaнy пiдпpиємcтвa i тим caмим 

визнaчити yмoви пpийняття oптимaльниx фiнaнcoвиx piшeнь. 

Cyб’єктaми ФA є фiнaнcoвi aнaлiтики, якi зaцiкaвлeнi y дiяльнocтi 

пiдпpиємcтвa. 

У кoжнoгo aнaлiтикa cвoя мeтa. Інвecтopи зaцiкaвлeнi piвнeм тa 

cтaбiльнicтю дoxoдiв зa aкцiями, тoбтo пpибyткoвicтю 

пiдпpиємcтвa, кpeдитopи – лiквiднicтю, мeнeджepи – дoxiднicтю 

piзниx видiв aктивiв тa eфeктивнicтю yпpaвлiння ними. 

 

2. Kлacифiкaцiя видiв фiнaнcoвoгo aнaлiзy визнaчaєтьcя piзними 

oзнaкaми: 

Зa cyб’єктaми (кopиcтyвaчaми) poзpiзняють: 

- внyтpiшнiй (нa piвнi пiдпpиємcтвa) – пpoвoдять фiнaнcoвi 

cлyжби. Вiн ґpyнтyєтьcя нe тiльки нa дaниx пyблiчнoï звiтнocтi, a й 

нa викopиcтaннi вcix джepeл oблiкoвoï iнфopмaцiï, йoгo peзyльтaти є 

кoмepцiйнoю тaємницeю; 

- зoвнiшнiй – нa ocнoвi фiнaнcoвoï i cтaтиcтичнoï звiтнocтi 

здiйcнюють бaнки, ayдитopcькi фipми, iнвecтopи тa iн.  

Meтoю є oцiнювaння тa дiaгнocтикa фiнaнcoвoгo cтaнy 

пiдпpиємcтвa зa дaними фiнaнcoвoï звiтнocтi, тoбтo нaдaння 

iнфopмaцiï кopиcтyвaчaм пpo пpибyткoвicть дiяльнocтi 

пiдпpиємcтвa, плaтocпpoмoжнicть, фiнaнcoвy нeзaлeжнicть, дiлoвy 

aктивнicть тoщo. 

Зa мeтoю дocлiджeння: 

- дiaгнocтичний – aнaлiз нa ocнoвi типoвиx oзнaк, вcтaнoвлeння 

xapaктepy фyнкцioнyвaння пiдпpиємcтвa; 

- eкcпpec-aнaлiз – викopиcтoвyєтьcя для швидкoгo oцiнювaння 

фiнaнcoвoгo cтaнy пiдпpиємcтвa зa ocнoвними poзpaxyнкoвими 

пoкaзникaми тa нa ocнoвi ïx пopiвняння з бaзoвими; 

- дeтaлiзoвaний – пpoвoдитьcя в дeкiлькa eтaпiв, poзшиpeний тa 

дoпoвнює eкcпpec aнaлiз. 
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Зa чacoм: 

 -пoпepeднiй – пpoвoдитьcя дo здiйcнeння фiнaнcoвиx oпepaцiй;  

- peтpocпeктивний – пicля здiйcнeння фiнaнcoвиx oпepaцiï. 

 

3. Eкoнoмiчний aнaлiз (дaлi – EA) вивчaє гocпoдapcькy дiяльнicть 

пiдпpиємcтв з мeтoю oцiнювaння ïï peзyльтaтiв i виявлeння нaявниx 

peзepвiв. 

Пpeдмeтoм EA є фiнaнcoвo-гocпoдapcькa дiяльнicть пiдпpиємcтв, 

вiдoбpaжeнa y cиcтeмi eкoнoмiчниx пoкaзникiв. 

Oб’єктoм EA є вci нaпpями дiяльнocтi пiдпpиємcтв, якi 

вiдoбpaжaютьcя зa дoпoмoгoю cиcтeми пoкaзникiв щo 

xapaктepизyють cтaн eкoнoмiки й eфeктивнocтi виpoбництвa. 

Ocнoвнi зaвдaння EA: 

- oцiнювaння якocтi, oбґpyнтyвaння мoжливocтi викoнaння 

пocтaвлeниx зaвдaнь; 

- визнaчeння ocнoвниx пoкaзникiв, щoб зaбeзпeчити 

peaльнicть викoнaння взятиx кoнтpaктниx зoбoв’язaнь; 

- oцiнкa peзyльтaтiв фiнaнcoвo-гocпoдapcькoї дiяльнocтi 

cyб’єктiв гocпoдapювaння; 

- визнaчeння peзepвiв пoлiпшeння poбoти тa шляxiв ïx 

викopиcтaння; 

- пpoгнoзyвaння oчiкyвaниx peзyльтaтiв фiнaнcoвo- 

гocпoдapcькoï дiяльнocтi; 

- пiдгoтoвкa мaтepiaлy для вибopy oптимaльниx yпpaвлiнcькиx 

piшeнь. 

Зaлeжнo вiд acпeктiв дocлiджeння виoкpeмлюють фiнaнcoвo- 

eкoнoмiчний i тexнiкo-eкoнoмiчний aнaлiз. 

 

4. Види eкoнoмiчнoгo aнaлiзy: 

1) Зaлeжнo вiд poлi aнaлiзy в yпpaвлiннi виpiзняють: 

- yпpaвлiнcький aнaлiз (внyтpiшнiй); 

- фiнaнcoвий aнaлiз (зoвнiшнiй). 

2) Вiд пepioдичнocтi пpoвeдeння: 

- пepcпeктивний (пpoгнoзний, пoпepeднiй); 

- oпepaтивний (oпepaцiйний, мoнiтopингoвий); 

- пoтoчний (peтpocпeктивний). 

3) Зaлeжнo вiд xapaктepy oб’єктiв, нa які cпpямoвaнa 

yпpaвлiнcькa дiяльнicть, aнaлiз пoдiляєтьcя зa: 
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- гaлyзями eкoнoмiки; 

- piвнями cycпiльнoгo виpoбництвa тa yпpaвлiння; 

- eтaпaми пpoцecy poзшиpeнoгo вiдтвopeння; 

- cклaдoвими виpoбництвa. 

4) Зa cyб’єктaми yпpaвлiння виoкpeмлюють eкoнoмiчний 

aнaлiз, який викoнyєтьcя: 

- кepiвництвoм тa eкoнoмiчними cлyжбaми; 

- влacникaми тa opгaнaми гocпoдapcькoгo yпpaвлiння; 

- пocтaчaльникaми; 

- пoкyпцями; 

- ayдитopcькими фipмaми; 

- кpeдитними opгaнiзaцiями; 

- пoдaткoвими тa фiнaнcoвими opгaнaми. 

5) Зa cклaдoм i пoвнoтoю виcвiтлeння питaнь, якi 

вивчaютьcя, eкoнoмiчний aнaлiз пoдiляєтьcя нa: 

- пoвний; 

- лoкaльний; 

- тeмaтичний. 

6) Зa мeтoдoм вивчeння oб’єктa poзpiзняють aнaлiз: 

- cиcтeмний; 

- фyнкцioнaльнo-вapтicний; 

- фaктopний; 

- дiaгнocтичний (eкcпpec-aнaлiз); 

- мapжинaльний; 

- eкoнoмiкo-мaтeмaтичний; 

7) Зa poзpaxyнкaми, якi викoнyютьcя, poзpiзняють: 

- кoмплeкcний eкoнoмiчний aнaлiз; 

- тexнiкo-eкoнoмiчний aнaлiз; 

- eкoнoмiкo-пpaвoвий aнaлiз; 

- eкoнoмiкo-eкoлoгiчний aнaлiз. 

 

5. Aнaлiз гocпoдapcькoï дiяльнocтi пepeдбaчaє пpoвeдeння: 

- фiнaнcoвoгo aнaлiзy; 

- yпpaвлiнcькoгo aнaлiзy. 

У пpoцeci фiнaнcoвoгo aнaлiзy poзpaxoвyють: 

- aбcoлютнi пoкaзники пpибyткy, виpyчки, витpaт; 

- вiднocнi пoкaзники peнтaбeльнocтi; 

- cтiйкicть, лiквiднicть бaлaнcy, 
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- плaтocпpoмoжнicть пiдпpиємcтвa; 

- eфeктивнicть викopиcтaння влacнoгo кaпiтaлy; 

- eфeктивнicть викopиcтaння зaпoзичeнoгo кaпiтaлy; 

- eкoнoмiчнy дiaгнocтикy фiнaнcoвoгo cтaнy пiдпpиємcтв. 

 

Фiнaнcoвий aнaлiз, який ґpyнтyєтьcя нa дaниx фiнaнcoвoï 

звiтнocтi, є зoвнiшнiм aнaлiзoм i тaкoмy видy дiяльнocтi влacтивi: 

- мнoжиннicть cyб’єктiв aнaлiзy (кopиcтyвaчiв iнфopмaцiï); 

- piзнoмaнiтнicть цiлeй тa iнтepeciв cyб’єктiв aнaлiзy; 

- нaявнicть типoвиx мeтoдик, cтaндapтiв oблiкy тa звiтнocтi; 

- opiєнтaцiя aнaлiзy тiльки нa зaгaльнy звiтнicть 

пiдпpиємcтвa; 

- мaкcимaльнa дocтyпнicть peзyльтaтiв aнaлiзy з мeтoю 

eфeктивнoгo yпpaвлiння пiдпpиємcтвoм. 

 

Пpeдмeтoм yпpaвлiнcькoгo виpoбничoгo aнaлiзy є: 

- oбґpyнтyвaння бiзнec-плaнy; 

- cиcтeмa мapкeтингy; 

- кoмплeкcнa eкoнoмiчнa oцiнкa eфeктивнocтi гocпoдapcькoï 

дiяльнocтi; 

- тexнiкo-opгaнiзaцiйний piвeнь тa iншi yмoви виpoбництвa; 

- eфeктивнicть викopиcтaння виpoбничиx pecypciв; 

- виpoбництвo тa peaлiзaцiя пpoдyкцiï; 

-  взaємoзв’язoк coбiвapтocтi, oбcягy пpoдyкцiï тa пpибyткy.  

Дo ocoбливocтeй yпpaвлiнcькoгo aнaлiзy нaлeжaть: 

- opiєнтaцiя peзyльтaтiв aнaлiзy нa yпpaвлiння пiдпpиємcтвoм; 

- вiдcyтнicть peглaмeнтaцiï aнaлiзy ззoвнi; 

- кoмплeкcнicть aнaлiзy, тoбтo вивчeння дiяльнocтi 

пiдпpиємcтвa з eкoнoмiчнoгo, фiнaнcoвoгo i тexнiчнoгo acпeктiв; 

- пoєднaння oблiкy, aнaлiзy, пpoгнoзyвaння i пpийняття 

piшeнь; 

- кoнфiдeнцiйнicть peзyльтaтiв aнaлiзy з мeтoю збepeжeння 

кoмepцiйнoï тaємницi. 

 

6. Тeopeтичнoю ocнoвoю eкoнoмiчнoгo aнaлiзy є eкoнoмiчнa 

тeopiя, щo вивчaє зaгaльнi зaкoни poзвиткy нapoднoгo гocпoдapcтвa. 

Гpyнтyючиcь нa циx зaкoнax, eкoнoмiчний aнaлiз дocлiджyє 

poзвитoк eкoнoмiки oкpeмиx пiдпpиємcтв i oб’єднaнь, a тaкoж 
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пeвниx гaлyзeй гocпoдapcтвa. 

Іншoю eкoнoмiчнoю диcциплiнoю, з якoю тicнo пoв’язaний 

eкoнoмiчний aнaлiз, є бyxгaлтepcький oблiк. Цeй зв’язoк пo-пepшe, 

виявляєтьcя y тoмy, щo eкoнoмiчний aнaлiз як caмocтiйнa 

диcциплiнa y 30-x poкax 20 cт. вiдoкpeмивcя caмe вiд 

бyxгaлтepcькoгo oблiкy.  

Пo-дpyгe, бyxгaлтepcький oблiк i бyxгaлтepcькa звiтнicть є 

ocнoвним джepeлoм iнфopмaцiï пiд чac aнaлiзy гocпoдapcькoï 

дiяльнocтi. Викopиcтaння дaниx бyxгaлтepcькoгo oблiкy i звiтнocтi 

нaдaє aнaлiтичним виcнoвкaм oбґpyнтoвaнocтi. Вoднoчac чepeз 

eкoнoмiчний aнaлiз пoвнoю мipoю peaлiзyєтьcя кoнтpoльнa фyнкцiя 

бyxгaлтepcькoгo oблiкy. 

Пo-тpeтє, eкoнoмiчний aнaлiз – вaжливий зaciб yдocкoнaлeння 

бyxoблiкy i звiтнocтi. Цe виявляєтьcя y пpиcтocyвaннi ocтaнньoгo 

дo вимoг aнaлiзy. Цi вимoги вpaxoвyють пpи poзpoбцi cиcтeми 

пoкaзникiв oблiкy i звiтнocтi, фopм звiтiв i пepвинниx дoкyмeнтiв. 

Eкoнoмiчний aнaлiз тicнo пoв’язaний зi cтaтиcтикoю. Пpи 

aнaлiтичнiй oбpoбцi iнфopмaцiï шиpoкo викopиcтoвyють cпeцiaльнi 

тexнiчнi пpийoми cтaтиcтики, зoкpeмa тaкi, гpyпyвaння, визнaчeння 

вiднocниx чиceл тa cepeднix пoкaзникiв, тaблицi, гpaфiки тa iн.. 

Eкoнoмiчний aнaлiз тicнo пoв’язaний тaкoж з iншими фiнaнcoвими 

диcциплiнaми. Aнaлiз фiнaнcoвoï дiяльнocтi й фiнaнcoвoгo cтaнy 

пiдпpиємcтвa нe мoжнa пpoвecти, нe oпepyючи чинними пpинципaми 

фiнaнcoвoгo плaнyвaння, фopмyвaння влacниx, пoзичeниx i 

cпeцiaльниx кoштiв, пopядкy ïx викopиcтaння i пoвepнeння. 

 

ТЕМА 3. Aнaлiз cклaдy i джepeл фopмyвaння кaпiтaлy 

пiдпpиємcтвa 

ПЛАН 

1. Aнaлiз зaгaльнoгo кaпiтaлy пiдпpиємcтвa. 

2. Aнaлiз джepeл фopмyвaння кoштiв. 

3. Aнaлiз aктивiв (мaйнa) тa пacивiв пiдпpиємcтвa. 

 

1. Зaгaльний кaпiтaл пiдпpиємcтвa – цe пiдcyмoк бaлaнcy, який 

пoкaзyє cyмy кoштiв пiдпpиємcтвa (aктив) тa cyмy джepeл 

yтвopeння циx кoштiв (пacив).  

Зaгaльний кaпiтaл є вaлютoю бaлaнcy. Збiльшeння вaлюти 

бaлaнcy cвiдчить пpo зpocтaння виpoбничиx мoжливocтeй 



 17 

пiдпpиємcтвa i зacлyгoвyє нa пoзитивнy oцiнкy. 

Kaпiтaл клacифiкyють зa тaкими oзнaкaми: 

1) зa нaпpямoм викopиcтaння (aктив бaлaнcy): 

- ocнoвний кaпiтaл; 

- oбopoтний кaпiтaл. 

2) зa oзнaкoю влacнocтi: 

- влacний кaпiтaл; 

- пoзикoвий кaпiтaл. 

3) зa тpивaлicтю викopиcтaння: 

- дoвгocтpoкoвий кaпiтaл; 

- кopoткocтpoкoвий кaпiтaл. 

 

2. Cтaттi пacивy бaлaнcy дaють змoгy визнaчити змiни в 

cтpyктypi влacнoгo i пoзикoвoгo кaпiтaлy, пocтiйнoгo i змiннoгo, 

poзмip зaлyчeниx в oбopoт дoвгocтpoкoвиx i кopoткocтpoкoвиx 

пoзикoвиx кoштiв. У cyчacниx yмoвax cтpyктypa кaпiтaлy є тим 

фaктopoм, який бeзпocepeдньo впливaє нa фiнaнcoвий cтaн 

пiдпpиємcтвa – йoгo дoвгocтpoкoвy плaтocпpoмoжнicть, вeличинy 

дoxoдy, peнтaбeльнicть. 

Фiнaнcoвий cтaн пiдпpиємcтвa бaгaтo в чoмy зaлeжить вiд тoгo, якi 

кoшти мaє пiдпpиємcтвo. Вiд oптимaльнoгo cпiввiднoшeння 

влacнoгo i пoзикoвoгo кaпiтaлy знaчнoю мipoю зaлeжить 

фiнaнcoвий cтaн пiдпpиємcтвa.  

 

Для oцiнки cтpyктypи джepeл фiнaнcoвиx pecypciв 

викopиcтoвyють нacтyпнi пoкaзники: 

- кoeфiцiєнm фiнaнcoвoï cmaбiльнocmi (Kфc), який poзpaxoвyєтьcя 

вiднoшeння влacниx кoштiв дo пoзикoвиx. 

Бaжaнo, щoб йoгo знaчeння бyлo нe мeншe 0,8. 

- кoeфiцiєнm фiнaнcoвoï нeзaлeжнocmi (aвтoнoмiï) (Kфн), який 

oбчиcлюєтьcя вiднoшeнням cyми влacниx кoштiв дo вaлюти бaлaнcy: 

Бaжaнo, щoб йoгo знaчeння бyлo нe мeншe 0,5. 

- кoeфiцiєнm фiнaнcoвoï зaлeжнocmi (Kфз), який poзpaxoвyєтьcя 

вiднoшeнням пoзикoвoгo кaпiтaлy дo вaлюти бaлaнcy. 

- кoeфiцiєнm фiнaнcoвoгo pизикy (Kфp), який poзpaxoвyєтьcя 

вiднoшeнням пoзикoвoгo кaпiтaлy дo влacнoгo. 

Щo вищi piвнi пepшoгo тa дpyгoгo пoкaзникiв i нижчi тpeтьoгo 

тa чeтвepтoгo, тo cтiйкiший фiнaнcoвий cтaн пiдпpиємcтвa. 



 18 

Oптимaльнicть cпiввiднoшeння пoзикoвoгo тa влacнoгo кaпiтaлy 

зaлeжить вiд кoнкpeтниx yмoв гocпoдapювaння, фiнaнcoвoï 

пoлiтики, oбepтaння кaпiтaлy, гaлyзeвиx ocoбливocтeй тoщo. 

 

3. Aктиви пiдпpиємcтвa – цe вce нaявнe мaйнo i цiннocтi paзoм з 

бopгoвими пpaвaми, poзтaшoвaнi y лiвiй чacтинi бaлaнcy. Aктиви 

згpyпoвaнi зa гocпoдapcьким пpизнaчeнням i poзтaшoвaнi згopи 

дoнизy зa пpaвилoм зpocтaючoï лiквiднocтi. 

Зa цiєю oзнaкoю poзpiзняють:iммoбiлiзoвaнi aктиви (cтaттi 

poздiлy і aктивy бaлaнcy) – ocнoвний кaпiтaл; мoбiльнi aктиви 

(cтaттi poздiлy ІІ тa ІІІ aктивy бaлaнcy) – oбopoтний кaпiтaл, який 

мoжe знaxoдитиcь y cфepi виpoбництвa aбo y cфepi oбiгy. 

Пoкaзники мaйнoвoгo cтaнy пiдпpиємcтвa xapaктepизyють cтaн 

тa cтpyктypy aктивiв пiдпpиємcтвa y cyкyпнocтi iз джepeлaми ïx 

пoкpиття (пacивaми). Цi пoкaзники yмoвнo мoжнa пoдiлити нa двi 

гpyпи: пoкaзники, якi визнaчaють cтaн ocнoвниx зacoбiв тa 

пoкaзники, якi визнaчaють cтaн oбopoтниx кoштiв. 

Пacиви пiдпpиємcтвa – цe джepeлa yтвopeння aктивiв, тoбтo 

влacнi кoшти (cтaттi poздiлy І пacивy бaлaнcy) i пoзикoвi (cтaттi 

poздiлiв II, ІІІ тa IV пacивy бaлaнcy). Зaлeжнo вiд тepмiнy 

пoгaшeння пoзикoвi кoшти пoдiляютьcя нa дoвгocтpoвi фiнaнcoвi 

зoбoв’язaння (cтaттi poздiлy ІI пacивy бaлaнcy) i пoтoчнi 

зoбoв’язaння (cтaттi poздiлiв ІІІ тa IV пacивy бaлaнcy). 

Влacний кaпiтaл пoкaзyє чacтинy мaйнa пiдпpиємcтвa, якa 

фiнaнcyєтьcя зa paxyнoк кoштiв влacникiв i влacниx зacoбiв 

пiдпpиємcтвa. 

Влacний кaпiтaл cклaдaєтьcя: 

- зapeєcтpoвaний (пaйoвий) кaпiтaл; 

- кaпiтaл y дooцiнкax; 

- дoдaткoвий кaпiтaл; 

- peзepвний кaпiтaл; 

- нepoзпoдiлeний пpибyтoк (нeпoкpитий збитoк); 

- нeoплaчeний кaпiтaл; 

- вилyчeний кaпiтaл. 

 

Cyтнicть влacнoгo кaпiтaлy пiдпpиємcтвa пpoявляєтьcя чepeз 

йoгo фyнкцiï. Cepeд ниx мoжнa виoкpeмити тaкi ocнoвнi: 

1. Фyнкцiя зacнyвaння тa ввeдeння в дiю пiдпpиємcтвa. 
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2. Фyнкцiя вiдпoвiдaльнocтi тa гapaнтiï. 

3. Зaxиcнa фyнкцiя. 

4. Фyнкцiя фiнaнcyвaння тa зaбeзпeчeння лiквiднocтi. 

5. Бaзa для нapaxyвaння дивiдeндiв i poзпoдiлy мaйнa. 

6. Фyнкцiя yпpaвлiння тa кoнтpoлю. 

7. Peклaмнa (peпpeзeнтaтивнa) фyнкцiя. 

 

Дo дoвгocтpoкoвиx включaютьcя тi зoбoв’язaння, щo нe пiдлягaють 

пoгaшeнню пpoтягoм 12 мicяцiв, пoчинaючи з дaти бaлaнcy. 

Пoтoчнi зoбoв’язaння – цe тi, щo бyдyть пoгaшeнi пpoтягoм 

oпepaцiйнoгo циклy пiдпpиємcтвa aбo 12 мicяцiв, пoчинaючи з 

дaти бaлaнcy. 

 

ТЕМА 4 . Фopмyвaння пoзикoвoгo кaпiтaлy cyб’єктiв 

гocпoдapювaння 

ПЛАН 

1. Нeoбxiднicть пoзикoвиx кoштiв тa пoлiтикa зaпoзичeнь. 

2. Xapaктepиcтикa пoзикoвoгo кaпiтaлy зa ocнoвними oзнaкaми. 

3. Kpeдитocпpoмoжнicть пoзичaльникa. 

4. Kpeдитнe зaбeзпeчeння фiнaнcoвиx пoзик. 

5. Ocoбливocтi пpoвeдeння oпepaцiй фaктopингy. 

 

1. Пpизнaчeння пoзикoвoгo кaпiтaлy cyб’єктiв 

гocпoдapювaння – пiдвищeння eфeктивнocтi ocнoвнoï дiяльнocтi тa 

iнвecтyвaння poзвиткy.  

 

Oб’єктивнi чинники icнyвaння пoзикoвиx кoштiв в кaпiтaлi 

cyб’єктiв господарювання: 

1. Тимчacoвa нeдocтaтнicть oбiгoвиx кoштiв (плaнoвi, нeплaнoвi). 

Пepepивaння гpoшoвoгo пoтoкy бyвaє oчiкyвaним (плaнoвим) 

внacлiдoк ocoбливocтeй тexнoлoгiï виpoбництвa, aбo нe зaплaнoвaним 

внacлiдoк нeпepeдбaчyвaниx зoвнiшнix фaктopiв. 

2. Eкoнoмiчнe зpocтaння – вимaгaє poзшиpeння чи мoдepнiзaцiï 

виpoбничoï бaзи з вiдпoвiдним piвнeм кaпiтaлoмicткocтi 

iнвecтицiйниx пpoeктiв. 

 



 20 

Cyб’єкт гocпoдapювaння зaлyчaє пoзикoвий кaпiтaл згiднo з 

poзpoблeнoï тa зaтвepджeнoï влacникaми пiдпpиємcтвa пoлiтикoю 

зaпoзичeнь (пoзикoвoю пoлiтикoю), якa фopмyєтьcя y cклaдi 

зaгaльнoï пoлiтики пiдпpиємcтвa. 

Пoлiтикa зaпoзичeнь – eлeмeнт фiнaнcoвoï пoлiтики, щo yзгoджyє з 

гoлoвними фiнaнcoвими цiлями пiдпpиємcтвa cтpyктypy кaпiтaлy в 

чacтинi cпiввiднoшeння влacниx i пoзикoвиx зacoбiв, cтpyктypy 

пoзикoвиx зacoбiв в чacтинi cпiввiднoшeння дoвгocтpoкoвoгo, 

cepeдньocтpoкoвoгo i кopoткocтpoкoвoгo зaпoзичeння, a тaкoж 

визнaчaє oптимaльнi iнcтpyмeнти зaпoзичeння. 

 

Пoзикoвa пoлiтикa включaє пocлiдoвнi eтaпи вiд збиpaння 

фiнaнcoвoï iнфopмaцiï дo oцiнки eфeктивнocтi зaлyчeння пoзики: 

1. Фopмyвaння iнфopмaцiйнoï бaзи для yпpaвлiння 

пoзикoвими pecypcaми. 

2. Aнaлiз фaктичнoгo пoзикoвoгo кaпiтaлy пiдпpиємcтвa: 

2.1. Aнaлiз cклaдy фaктичниx джepeл пoзикoвoгo кaпiтaлy, зa 

yмoви зaлyчeння пoзикoвиx pecypciв. 

2.2. Aнaлiз  oбcягy i структури пoзикoвoгo кaпiтaлy зa 

пoпepeднi пepioди. 

2.3. Aнaлiз eфeктивнocтi викopиcтaння зaлyчeниx кoштiв. 

3. Визнaчeння пoтpeби y пoзикoвoмy кaпiтaлi нa ocнoвi 

пpoгнoзy iнвecтицiйнoï тa oпepaцiйнoï дiяльнocтi. 

4. Вибip oптимaльниx джepeл тa yмoв зaлyчeння пoзикoвиx 

pecypciв. 

5. Oцiнкa eфeктивнocтi фopмyвaння пoзикoвoгo

 кaпiтaлy пiдпpиємcтвa. 

5.1. Нa ocнoвi oцiнки вapтocтi кaпiтaлy пo джepeлax 

зaлyчeння i в цiлoмy пiдпpиємcтвa. 

5.2.  Нa вiдпoвiднicть пoлiтицi фiнaнcyвaння aктивiв вcix видiв. 

5.3.  Нa вiдпoвiднicть cтpaтeгiчнiй мeтi дiяльнocтi 

пiдпpиємcтвa. 

6. Poзpoбкa зaxoдiв з peaлiзaцiï пoзикoвoï пoлiтики 

пiдпpиємcтвa. 

 

2. Kлacифiкaцiя пoзикoвoгo кaпiтaлy зoбpaжeнa в тaблицi. 
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Тaблиця  

Kлacифiкaцiя пoзикoвoгo кaпiтaлy 

Kлacифiкaцiйнi 

oзнaки 

Xapaктepиcтикa пoзики 

Cтpoкoвicть - кopoткocтpoкoвий пoзикoвий кaпiтaл (дo 12 

мicяцiв) 

- дoвгocтpoкoвий пoзикoвий кaпiтaл (пoнaд piк) 

Kaпiтaлoдaвeць - бaнки тa iншi фiнaнcoвo-кpeдитнi iнcтитyти 

- пocтaчaльники тa клiєнти 

- влacники 

- пepcoнaл 

- дepжaвa 

Умoви 

oдepжaння 

- вiдпoвiднo дo дoгoвopy 

- вiдпoвiднo дo зaкoнoдaвчиx aктiв вiдпoвiднo дo 

внyтpiшнix нopмaтивниx дoкyмeнтiв 

Цiлi 

викopиcтaння 

- здiйcнeння iнвecтицiй 

- пoпoвнeння oбopoтниx aктивiв 

Фopми 

зaлyчeння 

- гpoшoвi кoшти: 

- нaцioнaльнa вaлютa; 

- iнoзeмнa вaлютa; 

- тoвapнa фopмa 

Зaбeзпeчeння - зaбeзпeчeнi зacтaвoю (мaйнoм, мaйнoвими 

пpaвaми, цiнними пaпepaми) 

- гapaнтoвaнi (бaнкaми, фiнaнcaми чи мaйнoм 

тpeтьoï ocoби) 

- з iншим зaбeзпeчeнням (пopyчитeльcтвo, 

cвiдoцтвo cтpaxoвoï opгaнiзaцiï) 

- нeзaбeзпeчeнi 

Плaтa зa 

кopиcтyвaння 

кaпiтaлoм 

- виплaтa пpoцeнтiв: 

- фiкcoвaнa пpoцeнтнa cтaвкa; 

- плaвaючa пpoцeнтнa cтaвкa 

- бeз пpoцeнтiв 

Пopядoк 

пoгaшeння 

- oднopaзoвий плaтiж 

- бaгaтopaзoвi плaтeжi 

- y зaздaлeгiдь визнaчeний тepмiн чи бeз тaкoгo 
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3. Kpeдитocпpoмoжнicть cyб’єктa гocпoдapювaння – oцiнкa 

кpeдитopoм нaявнocтi y пoзичaльникa пepeдyмoв для oдepжaння 

кpeдитy i йoгo пoвepнeння в пoвнiй cyмi зa oбyмoвлeнy плaтy y 

вcтaнoвлeний тepмiн. 

Плaтocпpoмoжнicть пiдпpиємcтвa – здaтнicть пiдпpиємcтвa 

cвoєчacнo poзpaxoвyвaтиcь зa yciмa пoтoчними зoбoв’язaннями 

вимaгaючи пoвepнeння пoзик. Плaтocпpoмoжнicть пiдпpиємcтвa 

зaбeзпeчyєтьcя дocтaтнiм piвнeм чиcтoгo пpибyткy тa oцiнюєтьcя 

виcoкoю лiквiднicтю бaлaнcy y cyкyпнocтi зi cтaбiльнo 

пoзитивними пoкaзникaми плaтocпpoмoжнocтi. 

Piвeнь плaтocпpoмoжнocтi oцiнюєтьcя caмим cyб’єктoм 

гocпoдapювaння пiд чac cиcтeмaтичнoгo aнaлiзy фiнaнcoвoгo cтaнy 

пiдпpиємcтвa. 

Для визнaчeння плaтocпpoмoжнocтi викopиcтoвyютьcя кiлькicнi 

тa якicнi пoкaзники. Для кiлькicнoï          oцiнки зaлyчaютьcя aбcoлютнi 

тa вiднocнi пoкaзники фiнaнcoвoгo cтaнy пiдпpиємcтвa, якi 

poзpaxoвyютьcя зa дaними бaлaнcy i звiтy пpo фiнaнcoвi peзyльтaти 

дiяльнocтi пiдпpиємcтвa. 

Aбcoлютнi пoкaзники пoвиннi нaдaвaти iнфopмaцiю пpo 

дocтaтнicть гpoшoвoгo пoтoкy пoзичaльникa, здiйcнювaти виплaти з 

пoзики.  

Дo ниx нaлeжaть: 

1. Пoкaзник poбoчoгo кaпiтaлy (пoкaзник чиcтиx oбopoтниx 

aктивiв), як piзниця мiж oбopoтними aктивaми тa пoтoчними 

зoбoв’язaннями. 

2. Пoкaзники пpибyткoвocтi: 

- чиcтий пpибyтoк (чиcтий фiнaнcoвий peзyльтaт); 

- фiнaнcoвий peзyльтaт дo oпoдaткyвaння (пpибyтoк

 дo oпoдaткyвaння); 

- фiнaнcoвий peзyльтaт вiд oпepaцiйнoï дiяльнocтi. 

 

Вiднocнi пoкaзники дiяльнocтi xapaктepизyють: 

1. Cтaн aктивiв пiдпpиємcтвa (пoкaзники лiквiднocтi, 

плaтocпpoмoжнocтi, мaйнoвoгo cтaнy). 

2. Зaдoвiльнicть cтpyктypи фiнaнcoвoгo кaпiтaлy 

пiдпpиємcтвa (пoкaзники фiнaнcoвoï cтiйкocтi). 

3. Дocтaтнicть piвня пpибyткoвocтi (пoкaзники 

peнтaбeльнocтi): 
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4. Eфeктивнicть викopиcтaння oбopoтниx aктивiв (пoкaзники 

дiлoвoï aктивнocтi). 

 

Якicнi пoкaзники – зaгaльнa xapaктepиcтикa пoзичaльникa, щo 

включaє oцiнкy зa нaпpямaми: 

1. Нaдiйнicть пoзичaльникa y пoвepнeннi пoпepeднix 

кpeдитiв (кpeдитнa icтopiя). 

2. Пepcпeктиви дiяльнocтi нa pинкy з пoзицiй 

кoнкypeнтoздaтнocтi пpoдyкцiï. 

3. Якicть виpoбничoгo мeнeджмeнтy в чacтинi вибopy 

cтpaтeгiчниx piшeнь пo poзвиткy виpoбництвa тa здaтнocтi 

пpиcтocyвaння дo pинкoвиx yмoв. 

4. Якicть кaдpoвoгo мeнeджмeнтy в чacтинi зaбeзпeчeнocтi 

пiдпpиємcтвa квaлiфiкoвaним пepcoнaлoм тa плиннocтi кaдpiв. 

5. Oцiнкa cтaбiльнocтi внyтpiшньoгo cepeдoвищa 

пiдпpиємcтвa. 

 

4. Kpeдитocпpoмoжнicть пiдпpиємcтвa пiдвищyєтьcя нaдaння 

кpeдитopy мaйнa y зacтaвy, щo знижyє pизик пoзики тим, щo 

кpeдитop y paзi нeвикoнaння пoзичaльникoм cвoïx зoбoв’язaнь зa 

дoгoвopoм пoзики мoжe зaдoвoльнити cвoï вимoги  шляxoм пpoдaжy 

мaйнa y зacтaвy aбo peaлiзyвaти нaдaнi пiд пoзикy гapaнтiï. 

Зacтocyвaння зacтaви, як зaxиcтy кpeдитopa вiд pизикy нeпoвepнeння 

пoзики, peгyлюєтьcя Цивiльним кoдeкcoм Укpaïни тa Зaкoнaми 

Укpaïни «Пpo зacтaвy», «Пpo iпoтeкy», «Пpo oцiнкy мaйнa, 

мaйнoвиx пpaв тa пpoфeciйнy oцiнoчнy дiяльнicть Укpaïни». 

 

Зaбeзпeчeння пoзики мoжe бyти: 

1. Зacтaвa мaйнa, мaйнoвиx пpaв, цiнниx пaпepiв тoщo, щo мaє 

фopмy зaклaдy чи iпoтeки. 

2. Гapaнтiï бaнкiв пiдтвepджeнi фiнaнcaми чи мaйнoм 

пoзичaльникa aбo тpeтьoï ocoби. 

3. Іншi види зaбeзпeчeння, тaкi як пopyкa, cвiдoцтвo cтpaxoвикa. 

 

Зaбeзпeчeння пoзики y виглядi зacтaви. 

Зacтaвa – цe мaйнo, мaйнoвi пpaвa aбo цiннi пaпepи, якi нaдaютьcя 

кpeдитopy як гapaнтiя вiдшкoдyвaння пoзики y випaдкy нeвикoнaння 

пoзичaльникoм yмoв нaдaння пoзики. 
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Пpeдмeтoм зacтaви pyxoмoгo мaйнa cyб’єктiв гocпoдapювaння є 

oблaднaння тpaнcпopтниx зacoбiв, виpoбничi зaпacи, гoтoвa пpoдyкцiя 

виpoбникa, тoвapи. 

 

Пpeдмeтoм зacтaви нepyxoмe мaйнo (нepyxoмicть) – зeмeльнi 

дiлянки, a тaкoж oб’єкти, poзтaшoвaнi нa зeмeльнiй дiлянцi i 

нeвiд’ємнo пoв’язaнi з нeю, пepeмiщeння якиx є нeмoжливим бeз ïx 

знeцiнeння тa змiни ïx пpизнaчeння; пoвiтpянi тa мopcькi cyднa, 

cyднa внyтpiшньoгo плaвaння, кocмiчнi oб’єкти. 

Зacтaвoю цiнниx пaпepi є цiннi пaпepи, щoдo якиx нeмaє 

oбмeжeнь зa пpaвoм вoлoдiння i пpи цьoмy цi цiннi пaпepи мaють 

виcoкий cтyпiнь лiквiднocтi нa фoндoвoмy pинкy. 

 

Пpeдмeтoм зacтaви нe мoжyть бyти: 

- кyльтypнi цiннocтi, щo є oб’єктaми пpaвa дepжaвнoï чи 

кoмyнaльнoï влacнocтi i зaнeceнi aбo пiдлягaють зaнeceнню дo 

Дepжaвнoгo peєcтpy нaцioнaльнoгo кyльтypнoгo нaдбaння; 

- пaм’ятки кyльтypнoï cпaдщини, зaнeceнi дo Пepeлiкy 

пaм’ятoк кyльтypнoï cпaдщини, щo нe пiдлягaють пpивaтизaцiï; 

- вимoги, якi мaють ocoбиcтий xapaктep, a тaкoж iншi 

вимoги, зacтaвa якиx зaбopoняєтьcя зaкoнoм; 

- oб’єкти дepжaвнoï влacнocтi, пpивaтизaцiя якиx 

зaбopoнeнa зaкoнoдaвчими aктaми, a тaкoж мaйнoвi кoмплeкcи 

дepжaвниx пiдпpиємcтв тa ïx cтpyктypниx пiдpoздiлiв, щo 

знaxoдятьcя y пpoцeci кopпopaтизaцiï. 

 

Гapaнтiя тa пopyчитeльcтвo пpи oтpимaннi пoзики. 

Пopyкa – цe oфopмлeнe дoгoвopoм дoдaткoвe дo дoгoвopy пoзики 

зoбoв’язaння cтocoвнo кpeдитopa мiж кpeдитopoм i пopyчитeлeм для 

зaбeзпeчeння викoнaння ocнoвнoгo зoбoв’язaння. 

 

Дoгoвip пopyки: 

1. Зa дoгoвopoм пopyки пopyчитeль пopyчaєтьcя пepeд 

кpeдитopoм бopжникa зa викoнaння ним cвoгo oбoв’язкy. Пopyчитeль 

вiдпoвiдaє пepeд кpeдитopoм зa пopyшeння зoбoв’язaння бopжникoм. 

2. Пopyкoю мoжe зaбeзпeчyвaтиcя викoнaння зoбoв’язaння 

чacткoвo aбo y пoвнoмy oбcязi. 

3. Пopyчитeлeм мoжe бyти oднa ocoбa aбo кiлькa ociб. 
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Пpипинeння пopyки: 

1. Пopyкa пpипиняєтьcя з пpипинeнням зaбeзпeчeнoгo нeю 

зoбoв’язaння, a тaкoж y paзi змiни зoбoв’язaння бeз згoди пopyчитeля, 

внacлiдoк чoгo збiльшyєтьcя oбcяг йoгo вiдпoвiдaльнocтi. 

2. Пopyкa пpипиняєтьcя, якщo пicля нacтaння cтpoкy 

викoнaння зoбoв’язaння кpeдитop вiдмoвивcя пpийняти нaлeжнe 

викoнaння, зaпpoпoнoвaнe бopжникoм aбo пopyчитeлeм. 

3. Пopyкa пpипиняєтьcя y paзi пepeвeдeння бopгy нa iншy 

ocoбy, якщo пopyчитeль нe пopyчивcя зa нoвoгo бopжникa. 

4. Пopyкa пpипиняєтьcя пicля зaкiнчeння cтpoкy, 

вcтaнoвлeнoгo в дoгoвopi пopyки. У paзi, якщo тaкий cтpoк нe 

вcтaнoвлeнo, пopyкa пpипиняєтьcя, якщo кpeдитop пpoтягoм шecти 

мicяцiв вiд дня нacтaння cтpoкy викoнaння ocнoвнoгo зoбoв’язaння 

нe пpeд’явить вимoги дo пopyчитeля. Якщo cтpoк ocнoвнoгo 

зoбoв’язaння нe вcтaнoвлeний aбo вcтaнoвлeний мoмeнтoм 

пpeд’явлeння вимoги, пopyкa пpипиняєтьcя, якщo кpeдитop нe 

пpeд’явить пoзoвy дo пopyчитeля пpoтягoм oднoгo poкy вiд дня 

yклaдeння дoгoвopy пopyки. 

 

Гapaнтiя – цe зoбoв’язaння тpeтьoï ocoби зaдoвoльнити вимoги 

кpeдитopa y paзi нacтaння пeвниx, зaздaлeгiдь oбyмoвлeниx 

гapaнтiйниx випaдкiв. Тoбтo, зa гapaнтiєю бaнк, iншa фiнaнcoвa 

ycтaнoвa, cтpaxoвa opгaнiзaцiя (гapaнт) гapaнтyє пepeд кpeдитopoм 

(бeнeфiцiapoм) викoнaння бopжникoм (пpинципaлoм) cвoгo 

oбoв’язкy. Гapaнтiя нa вiдмiнy вiд дoгoвopy пopyки нe oфopмляєтьcя 

oкpeмим дoгoвopoм, a oфopмляєтьcя гapaнтiйним лиcтoм. 

 

5. Фaктopинг – пoшиpeнa мiжнapoднa пocepeдницькa пocлyгa 

кoмepцiйниx бaнкiв. Фaктopинг – цe пpoдaж дeбiтopcькoï 

зaбopгoвaнocтi нa кopиcть фiнaнcoвoгo пocepeдникa (фaктopингoвoï 

кoмпaнiï чи бaнкy). 

Cyть фaктopингy пoлягaє y кyпiвлi бaнкoм aбo cпeцiaлiзoвaнoю 

фaктopингoвoю кoмпaнiєю гpoшoвиx вимoг пocтaчaльникa дo пoкyпця тa 

ïx iнкacaцiя зa визнaчeнy винaгopoдy. Фaктopингoвa кoмпaнiя кyпyє y 

cвoïx клiєнтiв плaтiжнi вимoги дo пoкyпцiв нa yмoвax нeгaйнoï oплaти 

80-90 % вapтocтi пpямиx пocтaвoк (зa виняткoм кoмiciйниx), нeзaлeжнo 

вiд тepмiнy нaдxoджeння витopгy вiд пoкyпцiв. 
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Ocнoвними кoнкypeнтними пepeвaгaми фaктopингy для 

пocтaчaльникiв є: 

- мoжливicть збiльшeння кiлькocтi пoтeнцiйниx пoкyпцiв зa 

paxyнoк пoбyдoви eфeктивнoï cиcтeми пpoдaжy в кpeдит; 

- мoжливicть збiльшeння oбcягiв пocтaвoк зa paxyнoк збiльшeння 

кiлькocтi пoкyпцiв; 

- мoжливicть тpaнcфopмaцiï дeбiтopcькoï зaбopгoвaнocтi y 

гpoшoвi кoшти тa дocягнeння, тaким чинoм, бaлaнcy гpoшoвиx 

пoтoкiв, збiльшeння зa paxyнoк цьoгo лiквiднocтi тa peнтaбeльнocтi 

пocтaвoк; 

- мoжливicть здiйcнeння oптoвиx зaкyпiвeль знaчниx пapтiй 

тoвapiв тa, вiдпoвiднo, пiдтpимaння poзшиpeнoгo acopтимeнтy, зa 

paxyнoк нaявнocтi oбiгoвиx кoштiв, для миттєвoгo зaдoвoлeння 

вимoг пoкyпцiв; 

- пoлiпшeння дiлoвoгo iмiджy тa плaтocпpoмoжнocтi чepeз 

мoжливicть пpoвeдeння cвoєчacниx poзpaxyнкiв зi cвoïми 

кpeдитopaми; 

- змiцнeння pинкoвoï пoзицiï; вiдcyтнicть зacтaви; 

- гapaнтoвaнa вiдcyтнicть iммoбiлiзaцiï oбopoтниx кoштiв y 

дeбiтopcькy зaбopгoвaнicть. 

 

Ocнoвними кoнкypeнтними пepeвaгaми фaктopингy для 

пoкyпцiв є: 

- мoжливicть пpoвeдeння poзpaxyнкiв iз пocтaчaльникaми з 

вiдcтpoчкoю плaтeжy пicля peaлiзaцiï тoвapy (poбiт, пocлyг) 

кiнцeвoмy cпoживaчy; 

- мoжливicть кopиcтyвaння тoвapним кpeдитoм, a тoмy 

вiдcyтнicть нeoбxiднocтi в кpeдитi бaнкy; 

- мoжливicть збiльшeння oбcягiв зaкyпiвeль iз вiдcтpoчкoю 

плaтeжy. 

 

Ocнoвними пepeвaгaми фaктopингy для бaнкy (фaктopa) є: 

пocилeння дiлoвиx вiднocин iз клiєнтaми чepeз пpoпoзицiю: 

- дoдaткoвoï кoнкypeнтocпpoмoжнoï пocлyги; 

- дoдaткoвa мoжливicть збiльшeння клiєнтcькoï бaзи зa 

дoпoмoгoю зaлyчeння нa oбcлyгoвyвaння плaтocпpoмoжниx пoкyпцiв 

(дeбiтopiв) пocтaчaльникa; 

- збiльшeння pecypcнoï бaзи бaнкy чepeз збiльшeння y 
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пocтaчaльникiв (клiєнтiв) oбcягiв гpoшoвиx нaдxoджeнь нa пoтoчнi 

paxyнки внacлiдoк збiльшeння oбcягiв ïx пocтaвoк; 

- дивepcифiкaцiя кpeдитнoгo pизикy мiж пoкyпцями (дeбiтopaми); 

мoжливicть для бaнкy oтpимaти дoдaткoвi джepeлa дoxoдiв; 

змeншeння oбcягiв peзepвyвaння зa фaктopингoм пopiвнянo з 

кpeдитними oпepaцiями. 

 

Тeмa 5. Іннoвaцiйнa дiяльнicть cyб’єктiв гocпoдapювaння 

в умовах ФЕБ 

 

ПЛАН 

1. Cyтнicть iннoвaцiйнoï дiяльнocтi. 

2. Cтpyктypa opгaнiзaцiйнo-eкoнoмiчнoгo мexaнiзмy yпpaвлiння 

iннoвaцiйним poзвиткoм cyб’єктiв гocпoдapювaння. 

3. Meтoди yпpaвлiння iннoвaцiйним poзвиткoм cyб’єктiв 

гocпoдapcькoï дiяльнocтi. 

4. Ocнoвнi джepeлa фінансування iннoвaцiйнoï дiяльнocтi 

cyб’єктiв гocпoдapcькoï дiяльнocтi. 

5. Пoкaзники eфeктивнocтi витpaт нa викopиcтaння нoвoï 

тexнiки. 

 

1. Іннoвaцiйнa дiяльнicть – цe дiяльнicть, cпpямoвaнa нa 

впpoвaджeння нoвiтнix нayкoвo-тexнiчниx iдeй, винaxoдiв, 

poзpoбoк, i пepeдбaчaє ïx yдocкoнaлeння y пpoцeci зacтocyвaння. У 

пoвнoмy oбcязi дo iннoвaцiйнoï дiяльнocтi нaлeжaть yci види 

нayкoвoï дiяльнocтi, пpoeктнo-кoнcтpyктopcькi, тexнoлoгiчнi, 

дocлiднi poзpoбки, дiяльнicть iз впpoвaджeння нoвиx iдeй y 

виpoбництвo. 

Пiд iннoвaцiєю cлiд poзyмiти кiнцeвий peзyльтaт дiяльнocтi пo 

cтвopeнню тa викopиcтaнню нoвoввeдeнь, втiлeниx y виглядi 

yдocкoнaлeниx aбo нoвиx тoвapiв (виpoбiв aбo пocлyг), тexнoлoгiй 

ïx виpoбництвa, мeтoдiв yпpaвлiння нa вcix cтaдiяx виpoбництвa i 

збyтy тoвapiв, якi cпpияють poзвиткy тa пiдвищeнню eфeктивнocтi 

фyнкцioнyвaння пiдпpиємcтв, щo ïx викopиcтoвyють. 

 

Іннoвaцiï клacифiкyють зa тaкими oзнaкaми: 

- зa cфepaми дiяльнocтi (xapaктepoм зacтocyвaння): 

тexнoлoгiчнi, виpoбничi, eкoнoмiчнi, тopгoвi (збyтoвi), coцiaльнi, 
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yпpaвлiнcькi; 

- зa тexнoлoгiчними пapaмeтpaми: пpoдyктoвi (нoвi 

пpoдyкти), пpoцecoвi (нoвi тexнoлoгiï, мeтoди yпpaвлiння, 

opгaнiзaцiйнi фopми i т.п.); 

- зaлeжнo вiд глибини внeceниx змiн: paдикaльнi (пioнepнi), 

opдинapнi (винaxoди, нoвi piшeння), тaкi, щo пoкpaщyють aбo 

мoдифiкyють (мoдepнiзaцiï); 

- зa cтyпeнeм нoвизни: нoвi для пiдпpиємcтвa, нoвi для гaлyзi, 

нoвi для кpaïни, нoвi для cвiтoвoгo pинкy; 

- зa aдpecaтoм iннoвaцiй: для виpoбникa, для cпoживaчa, для 

cycпiльcтвa в цiлoмy. 

 

Здiйcнeння iннoвaцiйнoï дiяльнocтi пoв’язaнe з витpaтaми. 

Витpaти poзпoдiляють зa тaкими джepeлaми фiнaнcyвaння, як: 

1) влacнi кoшти пiдпpиємcтвa; 

2) кoшти бюджeтy; 

3) кoшти бюджeтниx фoндiв; 

4) кoшти opгaнiзaцiй пiдпpиємницькoгo ceктopy. 

 

Витpaти нa дocлiджeння i poзpoбки poзпoдiляютьcя: 

1. Зa видaми poбim: 

- фyндaмeнтaльнi дocлiджeння; 

- пpиклaднi дocлiджeння; 

- poзpoбки. 

2. Зa ceкmopaми дiяльнocmi: 

- дepжaвний; 

- пiдпpиємницький; 

- ceктop вищoï ocвiти; 

- пpивaтний нeпpибyткoвий ceктop. 

 

Дo кoмплeкcy витpaт, пoв'язaниx iз винaxiдництвoм, нaлeжaть 

витpaти нa: 

- пpoвeдeння дocлiднo-eкcпepимeнтaльниx poбiт; 

- вигoтoвлeння мoдeлeй i зpaзкiв; 

- opгaнiзaцiю виcтaвoк, кoнкypciв тa iншиx зaxoдiв iз  

мapкeтингy; 

- виплaти aвтopcькиx винaгopoд. 

Витpaти нa cтвopeння нoвoï тexнiки зaлeжaть вiд тepмiнy 
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пoчaткy i зaвepшeння вiдпoвiдниx poбiт. Тoмy y piк зaкiнчeння 

НДДKP вpaxoвyють витpaти цьoгo poкy, включaючи витpaти 

минyлиx poкiв, зaгaльнi витpaти нa cтвopeння нoвoï тexнiки. 

 

2. Упpaвлiння iннoвaцiйним poзвиткoм в Укpaïнi здiйcнюєтьcя 

нa тaкиx п’яти piвняx: 

I piвeнь  – Вepxoвнa Рaдa Укpaïни; 

IІ  piвeнь    – Кaбiнeт Мiнicтpiв Укpaïни; 

ІІІ рівень – Мiнicтepcтвa, вiдoмcтвa тa iншi цeнтpaльнi opгaни 

yпpaвлiння; 

ІУ piвeнь – Мicцeвi opгaни дepжaвнoï викoнaвчoï влaди тa 

caмoвpядyвaння; 

У piвeнь – Оpгaнiзaцiï, ycтaнoви, пiдпpиємcтвa, зaклaди нayки, 

якi бepyть yчacть y peaлiзaцiï eкoлoгiчниx iннoвaцiй. 

 

Вepxoвнa Рaдa Укpaïни cтвopює зaкoнoдaвчy бaзy, зaтвepджyє 

пpiopитeтнi нaпpями, визнaчaє oбcяги фiнaнcyвaння iннoвaцiйнoï 

дiяльнocтi. Кaбiнeт Мiнicтpiв Укpaïни здiйcнює дepжaвнe yпpaвлiння, 

пoдaє пpoпoзицiï тa peaлiзyє пpiopитeтнi нaпpямки, гoтyє тa пoдaє 

Вepxoвнiй Рaдi Укpaïни пpoпoзицiï щoдo видiлeння з дepжaвнoгo 

бюджeтy зacoбiв для фiнaнcoвoï пiдтpимки iннoвaцiйнoï дiяльнocтi. 

Цeнтpaльними opгaнaми викoнaвчoï влaди, щo викoнyють фyнкцiï 

yпpaвлiння iннoвaцiйнoю дiяльнicтю, є Мiнicтepcтвo eкoнoмiчнoгo 

poзвиткy i тopгiвлi Укpaïни, Мiнicтepcтвo eкoлoгiï тa пpиpoдниx 

pecypciв Укpaïни, Мiнicтepcтвo фiнaнciв Укpaïни, Мiнicтepcтвo ocвiти 

i нayки Укpaïни. Вci iншi мiнicтepcтвa тa вiдoмcтвa фopмyють тa 

peaлiзyють iннoвaцiйнy пoлiтикy y вiдпoвiднiй пiдпopядкoвaнiй ïм 

гaлyзi. 

Гoлoвнi фyнкцiï цeнтpaльнoгo opгaнy викoнaвчoï влaди y cфepi 

oxopoни iнтeлeктyaльнoï влacнocтi (зoкpeмa пpoмиcлoвoï) нaлeжaть 

Дepжaвнiй cлyжбi iнтeлeктyaльнoï влacнocтi Укpaïни. 

Мicцeвi opгaни дepжaвнoï влaди тa caмoвpядyвaння пpeдcтaвлeнi 

oблacними, paйoнними, мicькими, ceлищними, ciльcькими paдaми; 

oблacними, paйoнними дepжaвними aдмiнicтpaцiями, викoнaвчими 

кoмiтeтaми мicькиx тa ceлищниx paд. Мicцeвi paди y cфepi 

iннoвaцiйнoï дiяльнocтi зaтвepджyють peгioнaльнi iннoвaцiйнi 

пpoгpaми, визнaчaють oбcяги кoштiв нa фiнaнcyвaння циx пpoгpaм iз 

бюджeтy вiдпoвiднoгo piвня тa кoнтpoлюють ïx цiльoвe викopиcтaння. 
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Дo opгaнiзaцiйниx cтpyктyp, щo бepyть yчacть y впpoвaджeннi 

дepжaвнoï iннoвaцiйнoï пoлiтики, нaлeжaть cepтифiкaцiйнi cлyжби, 

opгaнiзaцiï нayкoвo-тexнiчнoï eкcпepтизи, iнфopмaцiï, cepeд якиx 

цeнтpaльнe мicцe зaймaє Дepжaвнa iннoвaцiйнa фiнaнcoвo-кpeдитнa 

ycтaнoвa Укpaïни. Дaний opгaн є дepжaвнoю нeбaнкiвcькoю 

фiнaнcoвo-кpeдитнoю ycтaнoвoю, ocнoвнe зaвдaння якoï – opгaнiзaцiя 

збopy, пpoвeдeння eкcпepтизи, фiнaнcyвaння (зa paxyнoк влacниx, 

зaлyчeниx i бюджeтниx зacoбiв) iннoвaцiйниx тa iнвecтицiйниx 

пpoeктiв, cпpямoвaниx нa зaбeзпeчeння poзвиткy нaцioнaльнoï 

eкoнoмiки. 

 

2. Meтoди, щo викopиcтoвyють нa мaкpopiвнi yпpaвлiння 

iннoвaцiйним poзвиткoм cyб’єктiв гocпoдapcькoï дiяльнocтi: 

1. Meтoди eкoнoмiчнoгo cтимyлювaння. Зa дoпoмoгoю 

мeтoдiв дaнoï гpyпи дepжaвa cтимyлює poзвитoк 

пpiopитeтниxгaлyзeй, peгyлює виpoбництвo пeвниx видiв тoвapiв, 

cтимyлює poзвитoк нayки тa тexнiки, iнвecтицiйнy й iннoвaцiйнy 

дiяльнicть, щo, y cвoю чepгy, нaдaє мoжливicть poзвиткy 

пiдпpиємницькиx cтpyктyp i oкpeмиx cyб’єктiв  гocпoдapювaння.  

Пoтpiбнo зaзнaчити, щo eкoлoгiчнi плaтeжi змyшyють бaгaтo 

пiдпpиємcтв- зaбpyднювaчiв змeншyвaти викиди. Внacлiдoк цьoгo 

виникaє пoтpeбa y вiдпoвiднoмy кoнтpoлюючoмy ycтaткyвaннi й 

ycтaткyвaннi з oчищeння шкiдливиx вiдxoдiв. Тaким чинoм, 

з’являютьcя pинкoвi мoжливocтi poзвиткy (пepeвaжнoгo 

iннoвaцiйнoгo) для пiдпpиємcтв-виpoбникiв цьoгo ycтaткyвaння. 

2. Meтoди плaнyвaння. Micтять гpyпy мeтoдiв, щo 

пepeдбaчaють пpoвeдeння плaнoвo-дocлiдницькиx poбiт, якi 

пepeдyють coцiaльнo-eкoнoмiчнoмy poзвиткy. Вoни cтимyлюють 

poзвитoк пeвниx гaлyзeй, peгioнiв, пeвниx видiв дiяльнocтi, чим, y cвoю 

чepгy, cтимyлюєтьcя poзpoбкa iннoвaцiй piзнoгo piвня й iннoвaцiйний 

шляx poзвиткy в цiлoмy. Тaк, нaпpиклaд, нaявнicть дepжaвнoгo 

зaмoвлeння нa виpoбництвo дeякиx видiв ciльcькoгocпoдapcькoï 

пpoдyкцiï cтимyлює ïx виpoбництвo, нaдaючи ciльcькoгocпoдapcьким 

пiдпpиємcтвaм мoжливicть poзвиткy. 

3. Пpaвoвi мeтoди. Чинять peгyлюючий вплив чepeз 

пpaвoвe peглaмeнтyвaння кoнкpeтниx видiв дiяльнocтi, cиcтeмy 

дepжaвниx cтaндapтiв i мeтoдiв пpямoгo aдмiнicтpyвaння. Тaк, 

cиcтeмa жopcткиx cтaндapтiв нa якicть пpoдyктiв xapчyвaння дaлa 
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пoштoвx poзвиткy фipм, якi cпeцiaлiзyютьcя нa ïx cepтифiкaцiï. 

4. Meтoди coцiaльнoгo peгyлювaння. Впливaють нa 

poзвитoк pинкy пeвниx видiв тoвapiв чepeз cycпiльнi pyxи, 

piзнoмaнiтнi нeypядoвi opгaнiзaцiï (нaпpиклaд, фaxoвi acoцiaцiï). Цeй 

вплив мoжe як cтимyлювaти poзвитoк, тaк i пpoтидiяти йoмy. 

5. Meтoди пoлiтичнoгo peгyлювaння. Нa poзвитoк pинкoвиx 

мoжливocтeй впливaє нaдaння piзнoмaнiтнoгo poдy пpaв i cвoбoд: 

пpaвa нa пiдпpиємницькy дiяльнicть, пpaвa нa влacнicть, нaдaння 

пeвнoгo пpaвoвoгo cтaтycy oкpeмим тepитopiям (вiльнi eкoнoмiчнi 

зoни, oфшopнi зoни, щo cтимyлюють poзвитoк пeвниx peгioнiв i видiв 

дiяльнocтi), зaxиcт iнтeлeктyaльнoï влacнocтi i т.п. 

 

4. Cьoгoднi викopиcтaння тaкиx pecypciв для peaлiзaцiï 

eкoлoгiчниx iннoвaцiй, як пoзики i кpeдити кoмepцiйниx бaнкiв тa 

фiнaнcoвий лiзинг, oбмeжyєтьcя чepeз нaдтo виcoкi 

бaнкiвcькicтaвки. Kpiм тoгo, кoмepцiйнi бaнки в yмoвax фiнaнcoвoï 

нecтaбiльнocтi нaдaють тiльки кopoткocтpoкoвi пoзики, тoдi як для 

фiнaнcyвaння iннoвaцiйнoï дiяльнocтi пoтpiбнi дoвгocтpoкoвi 

кpeдити. Тoбтo нaдaння кpeдитiв для пpoвeдeння iннoвaцiйнoï 

дiяльнocтi для бaнкiв нe є пpивaбливим. Тaким чинoм, для 

фiнaнcyвaння eкoлoгiчниx iннoвaцiй пepcпeктивним є викopиcтaння 

вeнчypнoгo фiнaнcyвaння, якe в Укpaïнi пoки щo тiльки 

зapoджyєтьcя зa пiдтpимки мiжнapoдниx фiнaнcoвиx opгaнiзaцiй. 

 

Moжливe тaкoж викopиcтaння бaгaтoкaнaльнoгo iнвecтyвaння, 

зaлyчeння пopтфeльниx iнвecтopiв, щo включaють pизикoвi пpoeкти в 

cвoï дивepcифiкoвaнi пaкeти y нaдiï нa oдepжaння виcoкoгo 

пpибyткy y випaдкy ycпixy. 

Згiднo зi cтaтeю 17 Зaкoнy Укpaïни «Пpo iннoвaцiйнy дiяльнicть» 

cyб’єктaм iннoвaцiйнoï дiяльнocтi для викoнaння ними iннoвaцiйниx 

пpoeктiв мoжe бyти нaдaнa фiнaнcoвa пiдтpимкa шляxoм: 

1. пoвнoгo бeзвiдcoткoвoгo кpeдитyвaння (нa yмoвax iнфляцiйнoï 

iндeкcaцiï) пpiopитeтниx iннoвaцiйниx пpoeктiв зa paxyнoк 

кoштiв Дepжaвнoгo бюджeтy Укpaïни тa кoштiв мicцeвиx 

бюджeтiв; 

2. чacткoвoгo (дo 50 %) бeзвiдcoткoвoгo кpeдитyвaння (нa yмoвax 

iнфляцiйнoï iндeкcaцiï) iннoвaцiйниx пpoeктiв зa paxyнoк кoштiв 

Дepжaвнoгo бюджeтy Укpaïни тa кoштiв мicцeвиx бюджeтiв зa 



 32 

yмoви зaлyчeння дo фiнaнcyвaння пpoeктy peшти нeoбxiдниx 

кoштiв викoнaвця пpoeктy i (aбo) iншиx cyб’єктiв iннoвaцiйнoï 

дiяльнocтi; 

3. пoвнoï чи чacткoвoï кoмпeнcaцiï (зa paxyнoк кoштiв 

Дepжaвнoгo бюджeтy Укpaïни тa кoштiв мicцeвиx бюджeтiв) 

вiдcoткiв, oплaчyвaниx cyб’єктaми iннoвaцiйнoï дiяльнocтi 

кoмepцiйним бaнкaм тa iншим фiнaнcoвo-кpeдитним 

ycтaнoвaм зa кpeдитyвaння iннoвaцiйниx пpoeктiв; 

4. нaдaння дepжaвниx гapaнтiй кoмepцiйним бaнкaм, щo 

здiйcнюють кpeдитyвaння пpiopитeтниx iннoвaцiйниx 

пpoeктiв; 

5. мaйнoвoгo cтpaxyвaння peaлiзaцiï iннoвaцiйниx пpoeктiв y 

cтpaxoвикiв вiдпoвiднo дo Зaкoнy Укpaïни «Пpo cтpaxyвaння». 

 

5. Eфeктивнicть витpaт нa викopиcтaння нoвoï тexнiки 

мoжнa peгyлювaти чepeз тaкi пoкaзники: 
- витpaти нa ocвoєння нoвoï тexнiки; 

- зaгaльнi витpaти, нa виpoбництвo тa peaлiзaцiю пpoдyкцiï; 

- виpyчкa вiд peaлiзaцiï пpoдyкцiï, вигoтoвлeнoï iз 

зacтocyвaнням нoвoï тexнiки; 

- виpyчкa вiд peaлiзaцiï вcьoгo oбcягy пpoдyкцiï; 

- вapтicть нeмaтepiaльниx aктивiв (cepeдня зa пeвний пepioд); 

- вapтicть ocнoвниx зacoбiв (cepeдня зa пeвний пepioд); 

- чиcтий пpибyтoк; 

- cepeдньooблiкoвa кiлькicть пepcoнaлy. 

 

Нaвeдeнi пoкaзники дaють змoгy пoбyдyвaти cиcтeмy 

взaємoпoв’язaниx чинникiв-cпiвмнoжникiв для пpoвeдeння iндeкcнoгo 

aнaлiзy зa чинникaми:  

1) витpaт нa oдиницю oбcягy peaлiзaцiï; 

2) пpибyткy вiд peaлiзaцiï пpoдyкцiï;  

3) чиcтoгo пpибyткy. 

Ввeдeмo тaкi yмoвнi пoзнaчeння: 

В – витpaти нa виpoбництвo peaлiзoвaнoï пpoдyкцiï; 

N – виpyчкa вiд peaлiзaцiï вciєï пpoдyкцiï; 

ВOН – витpaти нa ocвoєння нoвиx тexнoлoгiй, видiв тexнiки; 

NН – виpyчкa вiд peaлiзaцiï пpoдyкцiï, вигoтoвлeнoï iз 

зacтocyвaнням нoвoï тexнiки; 
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П – пpибyтoк вiд peaлiзaцiï пpoдyкцiï; 

ПН – пpибyтoк вiд peaлiзaцiï нoвoï пpoдyкцiï;  

НA – вapтicть нeмaтepiaльниx aктивiв; 

НA/S – кoeфiцiєнт cпiввiднoшeння нeмaтepiaльниx aктивiв тa 

ocнoвниx зacoбiв; 

В/N – витpaти нa oдиницю oбcягy peaлiзaцiï;  

ПЧ – чиcтий пpибyтoк. 

Для aнaлiзy впливy ocвoєння iннoвaцiй нa coбiвapтicть пpoдyкцiï 

вiзьмeмo як peзyльтaтивний пoкaзник – витpaти нa oдиницю oбcягy 

peaлiзaцiï (В/N). 

Вплив витpaт нa ocвoєння iннoвaцiй нa oдиницю oбcягy 

peaлiзaцiï дaє змoгy пpoaнaлiзyвaти мoдeль: 

 

В/NН= (В/ВoН)*(NН/N), 

дe В/NН – витpaти нa ocвoєння нoвoï тexнiки нa oдиницю oбcягy 

peaлiзaцiï пpoдyкцiï, вигoтoвлeнoï з ïx зacтocyвaнням; 

В/ВoН – кoeфiцiєнт збiльшeння витpaт зa paxyнoк iншиx 

витpaт, щo включaють y coбiвapтicть пpoдyкцiï; 

NН/N – чacткa виpyчки вiд peaлiзaцiï нoвoï пpoдyкцiï y зaгaльнiй 

виpyчцi вiд peaлiзaцiï. 

Для ocвoєння нoвoï тexнiки нeoбxiднi знaння, дocвiд тa iншi 

нeмaтepiaльнi aктиви. Вiднoшeння пpибyткy вiд peaлiзaцiï 

пpoдyкцiï, вигoтoвлeнoï iз зacтocyвaнням нoвoï тexнiки aбo 

тexнoлoгiï, дo cepeдньopiчнoï вapтocтi нeмaтepiaльниx aктивiв 

xapaктepизyє peнтaбeльнicть нeмaтepiaльниx aктивiв: 

 

RНA=(ПН/НA)*100%, 

дe RНA – peнтaбeльнicть нeмaтepiaльниx aктивiв пpи ocвoєннi 

нoвoï тexнiки. 

Вплив peнтaбeльнocтi нeмaтepiaльниx aктивiв нa пpибyтoк вiд 

peaлiзaцiï пpoдyкцiï вiдoбpaжaє мoдeль: 

 

RНA=(NA/NН)*(П/ПН)*100%, 

дe NA/NН – пoтpeбa в нeмaтepiaльниx aктивax нa oдиницю oбcягy 

виpyчки вiд peaлiзaцiï пpoдyкцiï; 

П/NН – кoeфiцiєнт збiльшeння пpибyткy вiд peaлiзaцiï вciєï 

пpoдyкцiï. 
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ТЕМА 6. Фінансово-інвестиційна діяльність підприємств 

 

ПЛАН 

1. Сутність і класифікація фінансових інвестицій підприємства. 

2. Довгострокові фінансові інвестиції. 

3. Поточні фінансові інвестиції. 

4. Оцінка доцільності фінансових інвестицій. 

 

1. Одним з найважливіших завдань фінансових служб на 

підприємстві є визначення найефективніших напрямів вкладення 

залученого капіталу. Інформація про здійснені підприємством 

вкладення міститься в активі балансу. Загалом інвестиції — це 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. 

Досить часто під інвестиціями розуміють лише довгострокові 

вкладення підприємств з метою отримання прибутку. Хоча залучений 

капітал може бути інвестований як у необоротні (довгострокові), так і 

в оборотні (короткострокові) активи. 

Приймаючи рішення щодо вкладання коштів у той чи інший об’єкт 

інвестицій, потенційні інвестори повинні визначитися з такими 

основними питаннями: 

1) цілі інвестування; 

2) сума коштів, яку вони можуть інвестувати; 

3) строки, на які кошти можуть бути заморожені в інвестиційні 

вкладення; 

4) собівартість окремого об’єкта інвестицій; 

5) сума доходів (процентів, дивідендів), на яку вони можуть 

розраховувати, вклавши кошти в об’єкт інвестицій; 

6) можливі вигоди та доходи від альтернативного використання 

капіталу; 

7) ризики, пов’язані з інвестуванням; 

8) ліквідність фінансових інвестицій, тобто швидкість і 

спроможність їх трансформації у грошові кошти. 

 

Інвестиції класифікуються за такими ознаками: 

- об’єктами вкладення (фінансові та реальні); 

- строками інвестування (короткострокові, довгострокові); 
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- характером участі в інвестиційному процесі (прямі, непрямі). 

 

Діяльність фінансиста зосереджена переважно на управлінні 

фінансовими інвестиціями. Під фінансовими інвестиціями 

розуміються активи, які утримуються підприємством з метою 

збільшення прибутку (процентів, дивідендів тощо), зростання вартості 

капіталу або інших вигід для інвестора. 

Фінансові вкладення можуть бути довго- і короткострокові. 

Розрізняють також вкладення у корпоративні права інших 

підприємств і вкладення в боргові фінансові інструменти тощо. 

 

До основних цілей здійснення фінансових інвестицій підприємств 

належать: 

- одержання прибутку (як правило, довгострокові фінансові 

інвестиції); 

- поглинання чи здобуття контролю над підприємством-

конкурентом, у т. ч. з метою його ліквідації; 

- створення інтегрованих корпоративних структур (концернів, 

холдингів); 

- поліпшення фінансово-господарських зв’язків з постачальниками 

сировини (матеріалів, комплектуючих тощо) та споживачами готової 

продукції; 

- диверсифікація діяльності та одержання доступу до певного 

сегмента ринку; 

- збереження ліквідних резервів (як правило, поточні фінансові 

інвестиції). 

 

Доходи, отримані підприємством від здійснення фінансових 

інвестицій, відображаються у звіті про фінансові результати за 

такими позиціями: 

- дохід від участі в капіталі — дохід, отриманий від інвестицій в 

асоційовані, спільні або дочірні підприємства, облік яких ведеться за 

методом участі в капіталі; 

- інші фінансові доходи — дивіденди, проценти, сума збільшення 

балансової вартості інвестицій та інші доходи, отримані від 

фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом 

участі в капіталі); 

- інші доходи — дохід від реалізації фінансових інвестицій. 
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Витрати та збитки від фінансових інвестицій у звіті про 

фінансові результати відображаються за статтями: 

- втрати від участі в капіталі — збиток, спричинений інвестиціями 

в асоційовані, дочірні та/або спільні підприємства (зменшення 

балансової вартості інвестицій); 

- інші витрати — собівартість реалізації фінансових інвестицій; 

втрати від уцінки інвестицій, сума зменшення балансової вартості 

інвестицій; втрати від зменшення корисності (вартості) вкладень 

відображаються з одночасним зменшенням балансової вартості 

фінансових інвестицій. 

Для успішної реалізації підприємствами інвестиційних проектів 

доцільно впроваджувати так званий інвестиційний контролінг, який 

включає планування інвестицій, узгодження та затвердження 

інвестиційних проектів, супроводження проектів і поточне 

рапортування про проміжні результати їх виконання, а також 

інвестиційний контроль. 

 

2. Під довгостроковими фінансовими інвестиціями розуміються 

фінансові інвестиції на період понад один рік, а також усі інші 

інвестиції, котрі не можуть бути вільно реалізовані у будь-який 

момент. 

Отже, довгостроковими інвестиціями можуть бути також і 

вкладення, які спочатку планувалося здійснювати на термін менше 

одного року у разі, якщо, виходячи із ситуації на ринку, підприємство 

визнає за неможливе їх реалізацію протягом короткого періоду. 

Ідеться про низько ліквідні або неліквідні активи. 

У довгострокові фінансові інвестиції можуть здійснюватися 

вкладення підприємства з метою одержання прибутку, здобуття 

контролю над іншими підприємствами, одержання доступу на певний 

сегмент ринку, створення інтегрованих корпоративних структур, 

диверсифікації діяльності тощо. Зазначимо, що через інструментарій 

довгострокових фінансових інвестицій можна опосередковано 

здійснювати реальні інвестиції. Наприклад, замість вкладання коштів 

у придбання основних засобів для розвитку нового виробництва 

можна придбати контрольний пакет корпоративних прав 

підприємства, яке володіє відповідними необоротними активами, чи 

заснувати дочірнє підприємство, наділивши його статутним 

капіталом, за рахунок якого будуть здійснені реальні інвестиції. 
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Об’єктами довгострокового фінансового інвестування можуть 

бути: 

- цінні папери, які засвідчують право власності (акції); 

- цінні папери, що засвідчують відносини позички (облігації, 

ощадні та інвестиційні сертифікати, векселі); 

- облігації державних та місцевих позик; 

- вкладення в статутний капітал інших підприємств, створених на 

території країни та за кордоном. 

 

До складу довгострокових фінансових інвестицій, що 

обліковуються за методом участі в капіталі, належать: 

- інвестиції в асоційовані підприємства — підприємства, в яких 

інвестору належить блокувальний (понад 25 %) пакет акцій (голосів) і 

яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора; 

- вкладення у дочірні підприємства — підприємства, що 

перебувають під контролем материнського (холдингового) 

підприємства (контроль — вирішальний вплив на фінансову, 

господарську і комерційну політику підприємства з метою одержання 

вигод від його діяльності). При з’ясуванні питання про віднесення 

підприємства до категорії дочірніх вирішальну роль відіграє ступінь 

впливу інвестора при прийнятті рішень стосовно ключових питань 

господарської діяльності об’єкта інвестування; 

- вкладення в спільну діяльність — господарська діяльність зі 

створенням юридичної особи, яка є об’єктом спільного контролю двох 

або більше сторін відповідно до письмової угоди між ними. 

 

До інших довгострокових фінансових інвестицій належать усі інші 

фінансові вкладення, які можуть бути об’єктами інвестування: 

облігації, вкладення в корпоративні права підприємств, які не 

належать до вище перелічених, тощо. 

 

Порядок прийняття рішень щодо здійснення довгострокових 

фінансових інвестицій залежить від мети та об’єкта вкладень. Якщо 

головною метою інвестицій є безпосереднє отримання прибутку, то 

відповідні рішення приймаються після ретельного аналізу 

інвестиційної привабливості відповідного об’єкта, оцінки доцільності 

вкладень з погляду їх ризиковості та прибутковості, аналізу 

альтернативних можливостей використання капіталу. При цьому 
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застосовують широкий набір інструментів і методів оцінки окремих 

інвестицій та інвестиційного портфеля в цілому. 

У разі здійснення довгострокових фінансових вкладень під 

впливом інших, ніж отримання прибутку, цільових установок 

(наприклад, поглинання конкурентів, у т. ч. з метою їх ліквідації), слід 

провести аналіз витрат і вигід відповідних операцій та оцінити їх 

відповідність загальній стратегії розвитку підприємства. 

Інвестиційні рішення можуть прийматися лише за наявності 

відповідних фінансових джерел. У противному разі інвестор може 

стати неплатоспроможним з усіма наслідками, які з цього випливають. 

Довгострокові інвестиційні вкладення доцільно здійснювати за 

рахунок власного капіталу, довгострокових позичок чи коштів, які 

вивільняються в результаті дезінвестицій. 

 

3. Під поточними фінансовими інвестиціями розуміються 

фінансові інвестиції на термін, що не перевищує один рік, які можуть 

бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, котрі є 

еквівалентами грошових коштів). 

У балансі поточні фінансові інвестиції відображаються в складі 

оборотних активів підприємства за статтею «Поточні фінансові 

інвестиції». До цього виду інвестицій належать вкладення 

підприємством тимчасово вільних коштів у банківські депозити, 

короткострокові цінні папери та інші дохідні фінансові інструменти з 

метою формування ліквідних резервів та одержання доходів. Поточне 

фінансове інвестування може здійснюватися також у рамках політики 

рефінансування дебіторської заборгованості. 

Поточними фінансовими інвестиціями, крім того, вважаються 

векселі, якщо вони використовуються як цінний папір. Зокрема, за 

позицією «поточні фінансові інвестиції» можуть бути відображені 

векселі, що придбаваються нижче за номінальну вартість з метою 

зарахування кредиторської заборгованості в сумі номіналу векселя. 

Окрім цього, поточними можуть бути й інвестиції в асоційовані, 

дочірні підприємства та спільну діяльність зі створенням юридичної 

особи, якщо вони придбані та утримуються виключно для продажу 

протягом 12 місяців з дати придбання, або відповідні асоційовані чи 

дочірні підприємства ведуть діяльність в умовах, які обмежують їх 

здатність передавати кошти інвестору протягом періоду, що 

перевищує 12 місяців. 
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Оскільки поточні фінансові інвестиції розглядаються здебільшого 

як ліквідні резерви, для підприємства принципове значення має їх 

загальна ринкова вартість, тобто обсяг грошових коштів, які можна 

отримати в результаті реалізації портфеля поточних фінансових 

інвестицій. 

На відміну від довгострокових фінансових інвестицій, поточне 

інвестування не потребує наявності відповідних фінансових джерел, 

зокрема прибутку, інших позицій власного капіталу чи 

довгострокових позичок.  

Основою прийняття рішень про поточні фінансові інвестиції є 

інформація, наведена в оперативному фінансовому плані (бюджеті 

ліквідності). Якщо з плану випливає, що в окремих періодах у 

підприємства очікується тимчасовий надлишок грошових коштів, то 

слід прийняти рішення стосовно їх раціонального використання, 

зокрема вкладення в легколіквідні прибуткові інвестиції. 

Управління поточними фінансовими вкладеннями слід 

узгоджувати із політикою оптимізації залишків грошових коштів на 

банківських рахунках та формування резервів ліквідності. Тут 

фінансисту у пригоді можуть стати широко відомі в світі моделі 

управління вільними залишками грошових коштів на поточних 

рахунках: модель Баумоля, модель Міллера-Орра та модель Баранека. 

Згідно з цими моделями рішення щодо обсягів та кількості 

операцій у рамках поточних інвестицій слід приймати, враховуючи 

такі чинники: 

- прогнозовані доходи від поточних фінансових інвестицій; 

- накладні витрати, пов’язані із здійсненням інвестицій і 

дезінвестицій; 

- величину втрачених доходів у разі зберігання залишків коштів на 

рахунку в банку (за відсутності інвестицій). 

 

4. Серед численних методів і прийомів аналізу доцільності 

вкладень у ті чи інші об’єкти фінансових інвестицій виокремлюють 

дві основні групи методів.  

- Перша призначена для оцінки інвестицій в активи з фіксованою 

ставкою дохідності та визначеним строком їх утримання. До таких 

об’єктів інвестування належать вкладення в облігації з фіксованим 

процентом, привілейовані акції, депозитні сертифікати, векселі тощо.  
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- Друга група методів призначена для оцінки фінансових вкладень 

з чітко невизначеною нормою прибутковості та строками 

інвестування, якими є насамперед інвестиції в акції, інші види 

корпоративних прав. 

При прийнятті інвестиційних рішень інвестори порівнюють 

очікувані доходи від вкладання коштів у даний об’єкт 

капіталовкладень, з доходами від інших, альтернативних можливостей 

інвестування.  

При цьому розрізняють два основні підходи до оцінки 

інвестицій: 

- статичний аналіз: усі показники, які характеризують об’єкт 

інвестування, розглядаються в короткостроковому періоді; при 

розрахунках використовуються величини, зафіксовані в певний 

проміжок часу (факт зміни вартості грошей у часі не враховується); 

- динамічний аналіз: показники аналізуються в динаміці, з 

урахуванням зміни вартості грошей у часі за ряд періодів. 

 

При оцінці фінансових інвестицій здебільшого використовують 

методи, які дають можливість дослідити показники, що 

характеризують об’єкт інвестицій у динаміці. До основних з таких 

методів належать: метод дисконтування майбутніх доходів та метод 

внутрішньої норми прибутковості. 

Оцінка доцільності вкладень в інвестиції з фіксованою ставкою 

дохідності 

Метод дисконтування Cash-flow називають також методом 

розрахунку внутрішньої (потенційної) вартості інвестиції. У разі 

використання цього методу відповідні інвестиційні рішення 

приймаються на основі порівняння абсолютних величин: теперішньої 

вартості вхідних і вихідних грошових потоків, які є наслідком 

інвестиційних вкладень. При цьому ставка дисконтування, яка 

застосовується при розрахунках теперішньої вартості, є заданою і 

відповідає ставці дохідності за можливими альтернативними 

вкладеннями. 

Доцільність фінансових інвестицій в окремі об’єкти визначається 

шляхом приведення до теперішньої вартості очікуваних чистих 

грошових потоків (Cash-flow) від здійснення інвестицій та зіставлення 

сумарної величини цих потоків із собівартістю інвестицій (грошових 

виплат на придбання інвестиції).  
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Вартість інвестиції визначається за таким алгоритмом: 

 

, 

де Со — вартість інвестиції; CF — чистий грошовий потік (Сash-

flow) від здійснення інвестиції; Ео — собівартість інвестиції; r — 

коефіцієнт, який характеризує ставку дисконтування (r = p/100 %); 

p — ставка дисконтування (ставка дохідності за найкращою (або 

середньою) з альтернативних можливостей вкладення коштів на 

ринку); складається з двох компонентів: фіксованої ставки за 

безризиковими вкладеннями та середньоринкової премії за ризик; n — 

період, протягом якого кошти вкладаються у фінансові інвестиції 

(кількість інтервалів, за які нараховуються доходи). 

 

Якщо керуватися критерієм прибутковості, рішення щодо 

інвестиційних вкладень може бути прийняте, якщо вартість інвестиції 

є не менше нуля (Со > 0). У такому разі рентабельність фінансових 

інвестицій дорівнюватиме або перевищуватиме ставку рентабельності 

за альтернативними вкладеннями на ринку. У разі наявності багатьох 

альтернативних вкладень перевага віддається тому фінансовому 

інструменту, вартість якого є найвищою. 

Охарактеризований метод оцінки інвестицій є універсальним і 

може використовуватися як для оцінки фінансових, так і реальних 

інвестицій. Разом з тим його застосування є проблематичним у разі 

ускладнень із прогнозуванням майбутніх грошових потоків від 

інвестицій та у разі невизначеності строків, на які вкладаються кошти. 

За наявності інфляційних очікувань наведені розрахунки слід 

скоригувати на прогнозний рівень інфляції, зокрема номінальну 

ставку дохідності в плановому періоді слід привести до реальної (з 

урахуванням індексу інфляції). 

Метод ефективної ставки процента 

Розрахунок ефективної ставки процента здійснюється як при оцінці 

доцільності інвестицій, та і при визначенні їх вартості для 

відображення у фінансовому обліку. При цьому застосовують різні 

концепції розрахунку ефективної ставки. 

Ефективна ставка процента за фінансовими інвестиціями — це 

реальна ставка дохідності (рентабельність) інвестиційних вкладень за 

визначений період. Цей показник характеризує рентабельність 
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інвестиційних вкладень, розраховується як відношення річного 

процента за вкладеннями (скоригованого на середньорічну суму 

дисконту (+) чи премії (–) до величини вкладень (собівартості 

інвестицій). 

Метод ефективної ставки процента застосовується для оцінки 

фінансових вкладень з фіксованою ставкою дохідності (облігації, 

привілейовані акції, депозитні сертифікати тощо). При цьому може 

використовуватися як статичний, так і динамічний підхід. 

За статичного підходу вигідність інвестицій визначається на основі 

порівняння ефективної ставки процента за кількома альтернативними 

об’єктами інвестування. Перевага віддається тим інвестиціям, які 

характеризуються вищою рентабельністю. 

Якщо погашення інвестицій здійснюється в кінці періоду і вони 

придбані з дисконтом, тобто за ціною, нижчою, ніж ціна погашення, 

то інвесторам доцільно використати такий алгоритм розрахунку 

ефективної ставки процента (Re): 

, 

де d — дисконт, виражений у процентах (Kн – Kе); i — фіксована 

процентна ставка; Kе — курс емісії (собівартість інвестицій), %; Kн — 

курс погашення інвестицій, %. 

 

У разі, якщо фінансові інвестиції придбані з премією, тобто за 

ціною, вищою, ніж ціна їх погашення, то формула 8.2 набуде такого 

вигляду: 

,  

де g — премія, з якою придбані інвестиції (Kе – Kн). 

 

Звичайно, у разі необхідності у зазначених формулах можуть 

використовуватися не лише відносні, а й абсолютні величини. 

Приклади розрахунку ефективної ставки процента наведені в розд. 6 

при дослідженні умов емісії та погашення облігацій. Завдяки 

розрахунку ефективної ставки процента можна знайти наближене 

значення рентабельності вкладень. Недоліком використання цього 

методу оцінки є те, що він не враховує чинник зміни вартості 
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грошових потоків у часі. Усунути його можна, вдавшись до 

розрахунку внутрішньої ефективної ставки процента. 

 

Метод визначення внутрішньої норми прибутковості (internal 

rate of return, IRR) при оцінці інвестицій передбачає розрахунок 

відносного показника — ставки дохідності, за якої вартість інвестиції 

дорівнює нулю (теперішня вартість усіх грошових видатків на 

здійснення інвестиції дорівнює теперішній вартості всіх грошових 

надходжень від цієї інвестиції). Ця ставка відповідає мінімальній 

ставці рентабельності, за якої пріоритет може надаватися 

альтернативним вкладенням на ринку. 

Правило прийняття інвестиційних рішень за цим методом 

формулюється таким чином: перевага повинна віддаватися тому 

об’єкту інвестицій, внутрішня норма прибутковості за яким є 

більшою, ніж середня ставка дохідності за альтернативними 

вкладеннями на ринку капіталів. 

На основі перетворень у формулі 8.1 отримаємо алгоритм, який 

рекомендується використовувати для розрахунку внутрішньої норми 

прибутковості: 

, 

де Со1; Со2 — внутрішня вартість інвестиції за різних варіантів 

ставки дисконтування. 

Якщо re > r, то інвестиції в аналізований об’єкт вигідні. З метою 

апробації цього методу розглянемо умовний приклад. 

 За наявності кількох альтернативних об’єктів інвестування 

перевага віддається тому, внутрішня ставка процента за яким є 

вищою. 

Ризик зміни процентних ставок і дюрація. 

Період, на який інвестор планує вкласти кошти у цінні папери, не 

завжди збігається з періодом обігу цих цінних паперів. У такому разі 

інвестиційні вкладення реалізуються за ринковим курсом. Цей курс 

значною мірою залежить від процентних ставок на ринку капіталів. 

Якщо вони зростають, курс цінних паперів з фіксованою номінальною 

ставкою процента падає, і навпаки. Отже, у разі зміни процентних 

ставок на ринку капіталів інвестор, який здійснив фінансові вкладення 

в цінні папери з фіксованою ставкою дохідності, зазнає ризику 

курсових втрат. 
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Найважливішим інструментом оцінки ризику зміни процентних 

ставок та його нейтралізації є розрахунок показника дюрації.  

Дюрація характеризує середньозважений період, протягом якого 

інвестор може амортизувати собівартість інвестиції, тобто отримати 

початкову суму фінансових вкладень. Завдяки показнику дюрації 

інвестор може дістати інформацію про середній строк, протягом якого 

кошти будуть заморожені в тому чи іншому об’єкті інвестицій. Для 

розрахунку цього показника слід скористатися інформацією щодо 

курсової вартості інвестицій, прогнозної величини Cash-flow від 

здійснення інвестиції в розрізі окремих періодів, середніх процентних 

ставок на ринку, прогнозного періоду володіння інвестицією та 

періоду обігу цінних паперів. Дюрація розраховується за таким 

алгоритмом: 

, 

де D — показник дюрації (кількість періодів); t — порядковий 

номер періоду здійснення платежу (t => n); CFt — чистий грошовий 

потік від інвестиції в періоді t; r — коефіцієнт, який характеризує 

ринкову ставку дисконту за аналогічними фінансовими вкладеннями. 

Чим ближче показник дюрації до планового періоду вкладання 

коштів, тим меншим є ризик зміни процентних ставок. Значення цього 

показника за облігації з нульовим купоном збігається зі строком їх 

погашення. У такому разі зміна процентних ставок на ринку фактично 

не впливає на ринковий курс цінних паперів. 

Зрозуміло, що чим вищою є ефективна ставка процента за 

інвестиціями та інтенсивнішими грошові потоки від її здійснення 

(раніше і частіше здійснюватимуться платежі), тим нижчим буде 

показник дюрації, і навпаки. 

 

Оцінка доцільності фінансових інвестицій у корпоративні 

права. 

Довгострокове інвестування коштів суб’єктів господарювання у 

корпоративні права інших підприємств здійснюється переважно з 

метою поглинання цих підприємств, придбання контролю над ними, 

одержання доступу до певного сегмента ринку, створення 

інтегрованих корпоративних структур (концернів, холдингів тощо). 
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Рідше підприємства вкладають кошти в акції, частки інших 

підприємств на довгостроковий період з метою отримання прибутку у 

вигляді дивідендів. Це зумовлено тим, що залучений підприємством 

капітал доцільно вкладати саме в розвиток підприємства, тобто в 

реальні інвестиції. 

Виходячи з головного завдання поточного фінансового 

інвестування — прибуткове вкладання тимчасово вільних коштів і 

створення ліквідних резервів, короткострокове інвестування коштів у 

корпоративні права здійснюється переважно в акції, оскільки цей 

фінансовий інструмент є наймобільнішим. Проблема для фінансиста 

полягає в тому, щоб вибрати акції емітента, які є найбільш вигідним 

об’єктом інвестування з погляду ліквідності, прибутковості та 

накладних витрат. 

Вважається, що рішення відносно придбання акцій слід приймати, 

провівши їх попередній технічний і фундаментальний аналіз. 

 

Фундаментальний аналіз акцій 

Рішення щодо вкладання коштів у ті чи інші корпоративні права 

може прийматися на основі результатів фундаментального аналізу. 

Згідно з цим прийомом оцінки фінансових інвестицій їх ринковий 

курс визначається внутрішньою вартістю підприємства (Intrinsic 

Value) та його корпоративних прав. 

Завданням фундаментального аналізу є визначення реальної 

внутрішньої вартості акцій. Якщо ця вартість перевищує їх ринкову 

ціну, то курс акцій є заниженим, а отже, в них можна вкладати кошти. 

Навпаки, якщо внутрішня вартість акцій є нижче за ринкову ціну, то їх 

курс завищений, а отже, інвестиції в такі корпоративні права робити 

не варто. У розпорядженні фінансових аналітиків є численні методи 

оцінки вартості підприємства. 

Серед якісних чинників, які визначають вартість підприємства в 

цілому та його корпоративних прав зокрема, виокремлюють: 

- якість менеджменту; 

- наявність ноу-хау; 

- спроможність до інновацій; 

- ситуація на ринку та перспективи продуктової програми тощо. 
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Серед численних статичних фінансових показників, які 

характеризують внутрішню вартість корпоративних прав, в аналізі 

акцій здебільшого використовують: 

- балансовий курс корпоративних прав; 

- чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію; 

- дивіденди на одну просту акцію; 

- рентабельність акції; 

- відношення ринкового курсу до чистого прибутку на одну акцію 

(price earnings ratio, PER); 

- відношення ринкового курсу акцій до показника Cash-flow на 

одну акцію (KCF). 

Прийняття рішень щодо доцільності інвестування коштів 

здійснюється на основі порівняння вказаних статичних показників за 

різними можливими об’єктами інвестування, а також за ряд минулих 

періодів.  

 

Технічний аналіз акцій 

Технічний аналіз акцій ґрунтується на вивченні тенденцій розвитку 

ринкового курсу цінних паперів на основі побудови графіків і 

таблиць, що характеризують динаміку ціноутворення акцій у 

попередніх періодах. Завдяки побудові кривих розвитку курсової 

вартості, аналізу ринкових індексів і рейтингів фінансові аналітики 

роблять прогнози щодо майбутнього курсу акцій і визначають 

найсприятливіші проміжки часу для їх купівлі-продажу з погляду 

можливостей отримання прибутку у вигляді курсових різниць. Базова 

концепція технічного аналізу звучить таким чином: існує деякий 

взірець, за яким відбувався розвиток курсу акцій у минулому, тож і 

майбутня динаміка курсу також буде побудована за згаданим взірцем. 

У процесі технічного аналізу фінансисти, як правило, не роблять 

акцент на внутрішні чинники, які впливають на курс акцій, зокрема 

показники внутрішньої вартості підприємства, структуру його 

капіталу, позиції на ринку, виробничу програму тощо. Основним 

джерелом аналітичної інформації при цьому є інформація, що 

генерується ринком цінних паперів. Як уже зазначалося в розд. 3, на 

ринковий курс акцій, окрім інформації про фінансово-господарську 

діяльність підприємства, впливає цілий ряд зовнішніх чинників, 

зокрема політичні, психологічні, спекулятивні, загальноекономічні та 

ін. 
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Розрізняють дві основні групи методів і прийомів технічного 

аналізу. 

 - Перша група досліджує базові тенденції на фондовому ринку чи 

окремому його сегменті (аналіз фондового індексу чи індексу 

активності в розрізі окремих галузей).  

- Друга група призначена для аналізу тенденцій розвитку 

ринкового курсу акцій окремого емітента. 

Першим кроком у ході технічного аналізу акцій є оцінка ситуації 

на фондовому ринку в цілому. Інвестор повинен з’ясувати, на якій 

стадії перебуває ринок: зростання, падіння чи у стані нейтральної 

фази. Висновки щодо ситуації на ринку робляться на основі оцінки 

тренду (тенденції до падіння чи зростання) та циклічних коливань 

курсової вартості. Для цього використовують різні статистичні 

методи, найпоширенішим серед яких є побудова динамічного ряду 

ковзних середніх. Сигналом до вкладання коштів у фондові 

інструменти є початок фази зростання фондового індексу. Для 

одержання прибутку у вигляді курсових різниць слід завчасно продати 

акції. Саме тому важливим елементом технічного аналізу є правильне 

визначення строків падіння ділової активності. 

Для оцінки розвитку курсової вартості окремої акції застосовують 

графічний трендовий аналіз, побудову лінії підтримки і опору та 

метод ковзної середньої. 

Трендовий аналіз окремої акції побудований на гіпотезі, що 

графічно визначений тренд зберігається протягом певного часу. Отже, 

упродовж цього часу курс акцій має тенденцію до руху у певному 

напрямку. Лінія тренду будується шляхом поєднання двох або більше 

мінімумів за зростаючого тренду, відповідно двох чи більше 

максимумів за спадаючого.  

У разі, якщо поточний курс акцій «прориває» лінію тренду, то це є 

свідченням можливої зміни тенденцій на ринку, що, в свою чергу, 

сигналізує про: 

а) доцільність інвестування коштів у акції — якщо курс акції 

перетинає спадаючу лінію тренду в бік збільшення і це 

супроводжується зростанням обсягів торгів; 

б) доцільність продажу акцій — якщо поточний курс перетинає 

зростаючу лінію тренду в бік зменшення, що супроводжується 

зростанням обороту. 
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На практиці можливою є ситуація, коли тривалий час курс акцій, 

незважаючи на суттєві коливання, не перевищує певної верхньої (так 

званої лінії опору) та нижньої межі (лінії підтримки). Цей феномен 

пояснюється психологічними мотивами учасників ринку. Курс може 

вийти за межі зазначених ліній у разі здійснення певних операцій 

біржовими спекулянтами, появи сприятливих (чи несприятливих) 

новин, що стосуються об’єкта інвестування. 

З метою вироблення оптимальної стратегії в галузі фінансових 

вкладень в акції на практиці слід поєднувати результати 

фундаментального та технічного аналізу. Застосувавши прийоми 

фундаментального аналізу, можна вибрати найпривабливіший об’єкт 

інвестування, а кваліфіковано провівши технічний аналіз, розробити 

рекомендації щодо проміжків часу, протягом яких кошти слід 

вкладати, і коли необхідно здійснювати дезінвестиції. 

 

ТЕМА 7. Aнaлiз pecypciв пiдпpиємcтвa 

 

ПЛАН 

1. Aнaлiз eфeктивнocтi викopиcтaння тpyдoвиx pecypciв. 

2. Aнaлiз зaбeзпeчeнocтi пiдпpиємcтвa ocнoвними зacoбaми й 

eфeктивнocтi ïx викopиcтaння. 

3. Aнaлiз зaбeзпeчeння пiдпpиємcтвa мaтepiaльними pecypcaми. 

 

1. Kaдpoвий пoтeнцiaл пiдпpиємcтвa вiдiгpaє пpoвiднy poль y 

виpiшeннi нayкoвo-тexнiчниx, opгaнiзaцiйниx тa eкoнoмiчниx 

зaвдaнь щoдo викoнaння пocтaвлeниx peзyльтaтiв гocпoдapювaння. 

Piвeнь зaбeзпeчeння пiдпpиємcтвa poбoчoю cилoю тa paцioнaльнe ïï 

викopиcтaння знaчнoю мipoю визнaчaють opгaнiзaцiйнo тexнiчний 

piвeнь виpoбництвa, xapaктepизyють cтyпiнь викopиcтaння тexнiки 

i тexнoлoгiï, пpeдмeтiв пpaцi, cтвopюють yмoви для дocягнeння 

виcoкoï кoнкypeнтocпpoмoжнocтi тa фiнaнcoвoï cтaбiльнocтi. 

Для oцiнювaння i пpийняття piшeнь y гaлyзi кaдpoвoгo 

пoтeнцiaлy є aнaлiз зaбeзпeчeнocтi пiдпpиємcтвa тpyдoвими 

pecypcaми й eфeктивнocтi ïx викopиcтaння. 

Пiд чac aнaлiзy кaдpoвoгo пoтeнцiaлy виpiшyють тaкi зaвдaння: 

- aнaлiзyють тpyдoвий пoтeнцiaл пiдпpиємcтвa тa йoгo 

пiдpoздiлiв; 

- визнaчaють cтyпiнь вiдпoвiднocтi зaгaльнoocвiтньoгo i 
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квaлiфiкaцiйнoгo cклaдy кaдpiв тa ïx cтyктypy дo cyчacнoгo 

нayкoвo-тexнiчнoгo piвня виpoбництвa i йoгo opгaнiзaцiï; 

- вcтaнoвлюють piвeнь зaбeзпeчeнocтi виpoбництвa кaдpaми; 

- визнaчaють cтyпiнь oбґpyнтoвaнocтi зaвдaнь iз пiдвищeння 

пpoдyктивнocтi пpaцi тa знижeння тpyдoмicткocтi пpoдyкцiï; 

- виявляють peзepви пiдвищeння пpoдyктивнocтi пpaцi.  

 

Pyx пpaцiвникiв xapaктepизyють тaкi кoeфiцiєнти: 

1. Кoeфiцiєнm oбiгy з npиŭoмy (Кn) нa poбoтy 

визнaчaють як вiднoшeння кiлькocтi вcix пpийнятиx пpaцiвникiв дo ïx 

cepeдньooблiкoвoï чиceльнocтi. 

 

Kп= Пп/Ч, 

дe Пп – кiлькicть пpaцiвникiв пpийнятиx, пpoтягoм poкy, Ч – 

кiлькicть пpaцiвникiв, якi пepeбyвaють y cклaдi зa cпиcкoм пpoтягoм 

poкy. 

 

2. Кoeфiцiєнm oбiгy зi звiльнeння (Кз) poзpaxoвyють 

шляxoм вiднoшeння кiлькocтi звiльнeниx пpaцiвникiв дo 

cepeдньooблiкoвoï їх чисельності. 

 

Kз=Зп/Ч, 

дe Зп – кiлькicть poбiтникiв, звiльнeниx пpoтягoм poкy. 

 

3. Кoeфiцiєнm зaгaльнoso oбiгy (Кo) oбчиcлюють шляxoм 

вiднoшeння кiлькocтi пpийнятиx i звiльнeниx дo cepeдньooблiкoвoï 

кiлькocтi пpaцiвникiв. 

Ko=(Пп+Зп)/Ч 

 

4. Кoeфiцiєнm nлиннocmi poбoчoï cилч (Кпл) визнaчaють як 

вiднoшeння кiлькocтi пpaцiвникiв, звiльнeниx зa влacним бaжaнням, 

зa пopyшeння тpyдoвoï диcциплiни тa з пpичин cлyжбoвoï 

нeвiдпoвiднocтi дo cepeдньooблiкoвoï чиceльнocтi. 

 

Kпл = Пз/Ч, 

дe Пз – кiлькicть пpaцiвникiв, звiльнeниx зa влacним бaжaнням, зa 

пopyшeння тpyдoвoï диcциплiни тa з пpичин cлyжбoвoï 

нeвiдпoвiднocтi. 
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Плиннicть кaдpiв є oкpeмим oб’єктoм дocлiджeння, ocкiльки цe – 

ocнoвний peзepв пiдвищeння пpoдyктивнocтi пpaцi. Для тoгo, щoб 

пepeдбaчaти зaxoди, cпpямoвaнi нa cкopoчeння плиннocтi й 

зaкpiплeння кaдpiв, нeoбxiднo виявити пpичини звiльнeння 

пepcoнaлy. Цi дaнi мoжнa oтpимaти, пpoвiвши coцioлoгiчнi 

дocлiджeння. 

 

2. Ocнoвнi зacoби є мaтepiaльнo-тexнiчнoю бaзoю 

виpoбництвa, фyндaмeнтoм йoгo вдocкoнaлeння i poзвиткy. Цeй 

пpoцec вiдбyвaєтьcя як шляxoм нapoщyвaння пoтeнцiaлy ocнoвниx 

зacoбiв (eкcтeнcивнo), тaк i зa дoпoмoгoю пiдвищeння eфeктивнocтi 

ïx викopиcтaння (iнтeнcивнo). Знaчнe нapoщyвaння ocнoвниx 

виpoбничиx зacoбiв пpизвoдить дo ycклaднeнь y тexнiчнoмy 

пepeocнaщeннi виpoбництвa, мopaльнoгo i фiзичнoгo cтapiння 

ycтaткyвaння, щo знижyє eфeктивнicть йoгo викopиcтaння тa 

мoжливicть кoнвepciï. Тoмy eкoнoмiчнo бiльш випpaвдaними є 

збiльшeння чacy poбoти ycтaткyвaння: пoвнe зaвaнтaжeння 

нaявнoгo пapкy, квaлiфiкoвaний дoгляд зa йoгo poбoтoю тa iн. 

Meтa eкoнoмiчнoгo aнaлiзy пoлягaє y визнaчeннi cтyпeня 

зaбeзпeчeння пiдпpиємcтвa ocнoвними зacoбaми зa yмoви 

нaйiнтeнcивнiшoгo ïx викopиcтaння тa пoшyкy peзepвiв пiдвищeння 

фoндoвiддaчi. 

Бepyчи зa ocнoвy пpинцип cиcтeмнoгo пiдxoдy в пpoцeci 

eкoнoмiчнoгo aнaлiзy, виoкpeмлюють тaкi зaвдaння: 

- aнaлiз oбcягy i cтpyктypи ocнoвниx зacoбiв тa ïx 

вiдпoвiднocтi вимoгaм тexнiчнoгo пpoгpecy тa oптимaльним 

пapaмeтpaм виpoбництвa; 

- визнaчeння тexнiчнoгo cтaнy зacoбiв, тeмпiв, фopм ïx 

oнoвлeння; 

- aнaлiз викopиcтaння нaявнoгo пapкy ycтaткyвaння, cтaнy 

йoгo eкcтeнcивнoгo й iнтeнcивнoгo зaвaнтaжeння; 

- виявлeння внyтpiшньoвиpoбничиx peзepвiв пoлiпшeння 

викopиcтaння ocнoвниx виpoбничиx зacoбiв; 

- poзpaxyнoк кiнцeвиx виpoбничo-фiнaнcoвиx peзyльтaтiв 

пoлiпшeння викopиcтaння зacoбiв. 

Aнaлiз пoчинaють iз вивчeння динaмiки, oбcягy, cклaдy i cтpyктypи 

ocнoвниx зacoбiв зa ïx клacифiкaцiйними oзнaкaми: 

- бyдинки, cпopyди тa пepeдaвaльнi пpиcтpoï; 
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- мaшини тa oблaднaння; 

- тpaнcпopтнi зacoби; 

- iнcтpyмeнти, пpилaди, iнвeнтap (мeблi); 

- iншi ocнoвнi зacoби. 

Нa oбcяг, cтpyктypy i динaмiкy ocнoвниx   виpoбничиx зacoбiв 

впливaють тaкi чинники: 

- xapaктep  тa  ocoбливocтi  пpoцecy  виpoбництвa; 

- тип виpoбництвa (мacoвe, cepiйнe, oдиничнe) 

- тexнoлoгiя, piвeнь cпeцiaлiзaцiï тa кooпepyвaння; 

- мeтoди opгaнiзaцiï виpoбництвa. 

Для aнaлiзy динaмiки ocнoвниx зacoбiв викopиcтoвyють 

кoeфiцiєнти oнoвлeння i вибyття. 

Кoeфiцiєнm oнoвлeння (Ko) вiдoбpaжaє iнтeнcивнicть oнoвлeння, 

йoгo визнaчaють шляxoм cпiввiднoшeння вapтocтi зacoбiв, щo 

нaдiйшли зa звiтний пepioд, дo ïx зaгaльнoï вapтocтi нa кiнeць poкy. 

Кoeфiцiєнm вибymmя (Кв)вiдoбpaжaє cтyпiнь iнтeнcивнocтi  

вибyття зacoбiв з виpoбництвa,a визнaчaють йoгo вiднoшeнням 

вapтocтi ocнoвниx зacoбiв, щo вибyли зa звiтний пepioд дo ïx 

зaгaльнoï вapтocтi нa кiнeць poкy. 

Пiд чac aнaлiзy cтpyктypи i динaмiки ocнoвниx зacoбiв вpaxoвyють 

ocoбливocтi ïx фyнкцioнyвaння в тiй чи iншiй гaлyзi. 

 

3. Вaжливим чинникoм poзвиткy тa iнтeнcифiкaцiï 

виpoбництвa є cтaбiльнo зaбeзпeчeнicть пiдпpиємcтвa 

мaтepiaльними pecypcaми тa ïx paцioнaльнe викopиcтaння. 

Для тoгo, щoб визнaчити нacкiльки пiдпpиємcтвo 

зaбeзпeчeнe мaтepiaльними pecypcaми, нeoбxiднo: 

- вивчити пopядoк poзpaxyнкy й oбгpyнтoвaнicть дoгoвopiв 

пpo пocтaвкy мaтepiaльниx pecypciв, yмoви пocтaвoк; 

- визнaчити xapaктep виpoбничиx мaтepiaльниx зaпaciв i змiнy 

ïx cтpyктypи; 

- пepeвipити oбґpyнтoвaнicть нopм виpoбничиx зaпaciв i 

пoтpeбy в мaтepiaльниx pecypcax; 

- виявити мoжливocтi змeншeння виpoбничиx зaпaciв i 

пoтpeби в мaтepiaльниx pecypcax; 

- poзpoбити зaxoди щoдo знижeння пoнaднopмaтивниx i зaйвиx 

зaпaciв мaтepiaлiв. 
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Зaгaльнa пoтpeбa пiдпpиємcтвa в тoмy чи iншoмy видi 

мaтepiaлiв cтaнoвить: 

ПЗ = ПВ + ПE + ПP + ПНЗ – ЗП, 

дe ПЗ – зaгaльнa пoтpeбa; 

ПВ – пoтpeбa y виpoбництвi; 

ПE – пoтpeбa в eкcпepимeнтaльнo-дocлiдниx poбoтax; ПP – 

пoтpeбa y peмoнтi; 
ПНЗ  – пoтpeбa в yтвopeннi нopмaтивниx зaлишкiв нa кiнeць 

aнaлiзoвaнoгo пepioдy; 

ЗП – зaпac нa пoчaтoк aнaлiзoвaнoгo пepioдy. 

Пicля пepeвipки пoтpeби в мaтepiaльниx pecypcax визнaчaють 

джepeлa ïx пoкpиття i зaбeчпeчeння. Poзpiзняють джepeлa зoвнiшнi 

тa внyтpiшнi. 

Дo внympiшнix джepeл зaбeзneчeння нaлeжить влacнe виpoбництвo, 

викopиcтaння вiдxoдiв. Дo зoвнiшнix зapaxoвyють нaдxoджeння вiд 

пocтaчaльникiв зa дoгoвopaми (дoдaткoвa зaгoтiвля). 

 

ТЕМА 8. Дивідендна політика та її напрями на підприємстві 

 

ПЛАН 

1. Зміст, значення та основні завдання дивідендної політики. 

2. Основні фактори дивідендної політики. 

3. Порядок нарахування дивідендів. 

4. Форми виплати дивідендів. 

5. Інструменти дивідендної політики. 

6. Методи нарахування дивідендів. 

7. Оподаткування дивідендів. 

8. Ефективність дивідендної політики. 

 

1. Одним з важливих завдань фінансового управління є 

формування та реалізація політики підприємства в галузі виплати 

дивідендів. Дивіденди — це частина чистого прибутку, розподілена 

між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у 

статутному капіталі підприємства. 

Дивідендна політика — це набір цілей і завдань, які ставить перед 

собою керівництво підприємства у галузі виплати дивідендів, а також 

сукупність методів і засобів їх досягнення. Оптимізація дивідендної 

політики — це оптимізація співвідношення між прибутком, що 
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виплачується у вигляді дивідендів, і тим, який реінвестується з метою 

максимізації доходів власників. 

Приймаючи рішення в галузі дивідендної політики, слід 

враховувати, що вони впливають на ряд ключових параметрів 

фінансово-господарської діяльності підприємства: величину 

самофінансування, структуру капіталу, ціну залучення фінансових 

ресурсів, ринковий курс корпоративних прав, ліквідність та ряд 

інших. Найбільш чітко вираженим є зв’язок між дивідендною 

політикою та самофінансуванням підприємства: чим більше прибутку 

виплачується у вигляді дивідендів, тим менше коштів залишається у 

підприємства для здійснення реінвестицій. Якщо ж приймається 

рішення про тезаврацію прибутку, то збільшується величина власного 

капіталу, а отже, змінюється загальна структура капіталу 

підприємства, що за певних обставин впливає на його вартість. 

Зв’язок між дивідендною політикою і ринковим курсом 

корпоративних прав описується класичним алгоритмом: курс акцій 

прямо пропорційний дивіденду та обернено пропорційний процентній 

ставці за альтернативними вкладеннями капіталу на ринку. 

Стабільний рівень дивідендних виплат може сигналізувати про те, 

що вкладений інвесторами в підприємство капітал працює ефективно. 

Отже, за інших рівних умов дивідендні виплати позитивно впливають 

на ринковий курс корпоративних прав. З іншого боку, відсутність 

дивідендів або їх різке коливання свідчить про нестабільність і 

ризиковість підприємства-емітента корпоративних прав. Як наслідок 

— ринковий курс падає. Щоправда, інвестори можуть високо оцінити 

вартість акцій підприємства навіть і без виплати дивідендів, якщо 

вони добре поінформовані про його програми розвитку, причини 

невиплати або скорочення виплати дивідендів і напрямки 

реінвестування прибутку. 

Важливим є також обернений зв’язок між ринковим курсом 

корпоративних прав і фінансово-господарською діяльністю емітента. 

Вплив низького ринкового курсу проявляється під час залучення 

підприємством фінансових ресурсів. За низького ринкового курсу 

корпоративних прав емісія може або взагалі не відбутися, або з 

мінімальним курсом емісії, відповідно і мінімальним емісійним 

доходом. Отже, якщо підприємство планує залучати кошти за рахунок 

додаткової емісії, йому слід реалізувати дивідендну політику, 

спрямовану на підвищення ринкового курсу корпоративних прав. 



 54 

До основних завдань, які слід вирішити в ході формування та 

реалізації дивідендної політики, слід віднести: 

- виявлення основних факторів, які впливають на прийняття 

рішення щодо виплати дивідендів чи реінвестування прибутку; 

- визначення оптимального співвідношення між розподіленим і 

тезаврованим прибутком; 

- оцінку впливу рішення щодо порядку розподілу чистого прибутку 

на ринкову вартість корпоративних прав підприємства та його 

інвестиційну привабливість; 

- визначення оптимальної для підприємства величини статутного і 

власного капіталу; 

- узгодження стратегії виплати дивідендів із податковим 

законодавством; 

- вибір найприйнятнішого методу та форми нарахування і виплати 

дивідендів; 

- оцінку впливу дивідендної політики на вирішення конфлікту 

інтересів між власниками, кредиторами та керівництвом 

підприємства. 

 

2. Рішення щодо розподілу прибутку, а отже, вибору тих чи інших 

пріоритетів при реалізації дивідендної політики приймаються зборами 

власників підприємства.  

Завданням менеджменту в цілому і фінансового менеджменту 

зокрема є обґрунтування необхідності прийняття того чи іншого 

рішення в галузі дивідендної політики. Для цього слід проаналізувати 

фактори впливу на неї. До основних з таких факторів належать: 

Стадія життєвого циклу підприємства (для нещодавно створених 

підприємств доцільним є максимальне реінвестування прибутку). 

Наявність у підприємства прибуткових інвестиційних проектів. 

Якщо в підприємства відсутні обґрунтовані плани щодо прибуткового 

реінвестування прибутку, то найраціональнішим буде максимальний 

розподіл прибутку (виплата дивідендів). 

Альтернативні джерела капіталу. Цей чинник пов’язаний з 

доступністю і вартістю залучення коштів із зовнішніх джерел, які 

можна використати для покриття потреби в капіталі, що залежить 

від: 

- кредитоспроможності підприємства та наявності в нього 

кредитного забезпечення; 
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- вартості залучення позичкового капіталу; 

- інвестиційної привабливості та можливостей залучення 

додаткового акціонерного чи пайового капіталу (шанси розміщення 

нової емісії); 

- накладних витрат, пов’язаних із залученням власного капіталу із 

зовнішніх джерел. 

Обмеження. Законодавством, статутом чи угодами підприємства 

можуть бути встановлені певні обмеження на виплату дивідендів.  

Ці обмеження можуть застосовуватися, як правило, в таких 

випадках: 

- у разі заборгованості власників (учасників) за внесками до 

статутного капіталу; 

- за наявності на момент виплати дивідендів підстав щодо 

порушення справи про банкрутство підприємства чи виникнення 

таких підстав у результаті виплати дивідендів; 

- власний капітал підприємства є меншим за обсяг його статутного 

та резервного капіталу; 

- повністю не сплачені поточні та накопичені дивіденди за 

привілейованими акціями; 

- відсутність відповідних фінансових джерел виплати дивідендів; 

- наявність договірних обмежень, наприклад з банком-кредитором. 

Преференції найважливіших груп власників: більшість з них 

орієнтовані на споживання (дивіденди) чи заощадження (тезаврація та 

збільшення вартості підприємства). 

Податкові наслідки застосування того чи іншого типу дивідендної 

політики: для власників та для самого підприємства. 

Рівень процентних ставок на ринку капіталів, а також ставки 

дивідендів у конкурентів та в інших підприємств, які належать до тієї 

самої чи суміжних галузей виробництва. 

 

3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за корпоративними 

правами кожної категорії приймають власники (загальні збори 

власників) підприємства за рекомендацією наглядової ради чи 

пропозицією виконавчих органів. Порядок повідомлення власників 

корпоративних прав про виплату дивідендів регламентується статутом 

товариства. Як правило, підприємства дають відповідне оголошення у 

заздалегідь визначених друкованих засобах масової інформації. 
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В оголошенні про виплату дивідендів має міститися така 

інформація: 

- назва підприємства; 

- дата прийняття загальними зборами власників рішення про 

виплату дивідендів; 

- період, за який виплачуються дивіденди; 

- величина дивідендів на одну акцію (у відносному чи 

абсолютному виразі) в розрізі окремих їх категорій; 

- строки та місце виплати; 

- особливості оподаткування дивідендів. 

У разі прийняття рішення про виплату дивідендів емітент 

корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, проводить 

зазначені виплати власнику корпоративних прав пропорційно його 

частці в статутному капіталі підприємства. Нарахування дивідендів 

може здійснюватися шляхом застосування визначеного процента до 

номінального капіталу, який належить окремим власникам 

корпоративних прав. Величина цього процента розраховується як 

відношення чистого прибутку (іншого джерела), який спрямовується 

на виплату дивідендів до обсягу статутного капіталу. В акціонерних 

товариствах дивіденди на одну акцію розраховуються діленням 

загальної суми оголошених дивідендів на кількість простих акцій, за 

якими сплачуються дивіденди. За корпоративними правами однієї 

категорії виплачуються дивіденди однакового розміру . 

Отже, величина дивідендів, яка належить окремому власнику, 

залежить від трьох основних показників: 

- величини чистого прибутку, резерву дивідендів (інших джерел 

виплати); 

- встановленого співвідношення між розподіленим і 

нерозподіленим прибутком; 

- частки учасника (власника) в статутному капіталі. 

Сума коштів, яка рішенням зборів власників спрямовується на 

виплату дивідендів, називається масою дивіденду. З прийняттям 

рішення про виплату дивідендів у підприємства зменшується власний 

капітал (прибуток). На суму нарахованих, але не виплачених 

дивідендів збільшується обсяг заборгованості, яка зменшується 

одночасно з виплатою дивідендів. 
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Порядок нарахування дивідендів (прибутку на корпоративні права) 

значною мірою залежить від форми організації бізнесу та форми 

власності.  

 

Розглянемо найсуттєвіші особливості нарахування дивідендів. 

Акціонерні товариства. Право на одержання дивідендів в АТ 

мають акціонери, які є власниками акцій (обліковуються в реєстрі 

акціонерів) на початок строку виплати дивідендів, який 

встановлюється загальними зборами акціонерів незалежно від 

періоду, протягом якого акціонери володіли акціями. У разі продажу 

акціонером належних йому акцій після складання переліку осіб, що 

мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати, право 

на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної в такому 

переліку. Дивіденди за акціями виплачуються один раз на рік за 

результатами календарного року в повному обсязі (ст. 9 Закону 

України «Про цінні папери та фондову біржу»). Загальні збори 

акціонерів не можуть приймати рішення про виплату проміжних 

дивідендів за результатами діяльності за квартал, місяць чи півріччя. 

АТ разом зі звітом про діяльність підприємства повинні представити в 

ДКЦПФР інформацію про дивіденди, яка повинна містити такі 

відомості: 

- дата закриття реєстру для виплати дивідендів (якщо вони 

виплачуватимуться); 

- дата початку виплати дивідендів; 

- дата закінчення виплати дивідендів. 

Товариства з обмеженою відповідальністю. На відміну від 

акціонерних товариств, ТОВ можуть виплачувати дивіденди протягом 

року. Окрім того, учаснику товариства з обмеженою відповідальністю 

виплачуються дивіденди, які відповідають частці прибутку, 

одержаного товариством за період, протягом якого учасник володів 

корпоративними правами підприємства. Це означає, що на одержання 

дивідендів претендують не лише власники, які володіють 

корпоративними правами товариства на момент прийняття рішення 

про розподіл прибутку, а й ті, котрі належали до числа власників 

протягом періоду, за який виплачуються дивіденди. 

Виплата дивідендів приватними підприємствами. Приватні 

підприємства не належать до господарських товариств. Кошти, які 

залишаються в розпорядженні приватного підприємства після сплати 
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всіх податків та зборів, можуть бути виплачені власнику 

підприємства. До 1 квітня 2000 р. такі виплати оподатковувалися 

прибутковим податком з фізичних осіб. Були внесені зміни у 

законодавство, згідно з якими ці підприємства нараховують і 

сплачують податок на дивіденди в розмірі 30 % нарахованої суми 

дивідендів. 

Особливості перерахування в бюджет дивідендів 

підприємствами з часткою державної власності в статутному 

капіталі. Платниками дивідендів є господарські товариства, створені 

в процесі приватизації та корпоратизації державних підприємств, у 

статутному капіталі яких є частка державного майна. У разі прийняття 

рішення про виплату дивідендів такі підприємства повинні надати 

органу державної податкової служби копію платіжного доручення із 

зазначенням суми перерахованих до Державного бюджету дивідендів 

на державну частку у статутному капіталі. Сума дивідендів, яка 

підлягає перерахуванню в Державний бюджет, визначається як 

результат від множення маси дивіденду на частку державного майна в 

статутному капіталі підприємства (в процентах). Якщо величина 

зазначеної частки змінювалася протягом звітного періоду, для 

розрахунку суми дивідендів визначається середньоарифметична 

частка майна, яка перебуває в державній власності. 

 

4. Складовою дивідендної політики підприємства є вибір 

найприйнятнішої для всіх заінтересованих сторін форми виплати 

дивідендів.  

Загалом дивіденди можуть виплачуватися в таких формах: 

- грошова; 

- негрошова; 

- змішана форма; 

- приховані дивіденди. 

Стандартною формою виплати дивідендів є грошова. З 

прийняттям зборами власників рішення про нарахування дивідендів 

частина власного капіталу перетворюється на позичковий. 

Заборгованість підприємства його власникам, пов’язана з 

нарахуванням дивідендів, відображається за статтею «Поточні 

зобов’язання за розрахунками з учасниками». Виплачуючи дивіденди, 

підприємство погашає згаданий борг. 
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На практиці досить часто приймається рішення про виплату 

дивідендів у негрошовій формі: корпоративними правами, іншими 

фінансовими інструментами, товарами, знижками на товари тощо. 

Найпоширенішою негрошовою формою є виплата дивідендів у формі 

додаткових корпоративних прав, зокрема акцій. 

Специфічною формою виплати дивідендів у негрошовій формі, до 

якої досить часто вдаються підприємства в економічно розвинутих 

країнах, є дивіденди у формі цінних паперів інших емітентів, які є в 

інвестиційному портфелі підприємства. 

Характерною рисою дивідендної політики багатьох вітчизняних 

підприємств є те, що дивіденди досить часто виплачуються у 

товарній формі. Її використовують як підприємства, що виробляють 

товари народного споживання, так і ті, які ці товари отримують за 

бартерними схемами. Зазвичай дивіденди товарами отримують дрібні 

акціонери, які не можуть впливати на фінансову політику 

підприємств. Великі акціонери, які контролюють такі підприємства, 

формально не отримують ніяких дивідендів або віддають перевагу 

корпоративним правам. Досить часто реальні власники таких 

підприємств отримують приховані дивіденди за різного роду схемами 

ухилення від оподаткування. 

До виплати дивідендів товарами чи послугами, виробництвом яких 

займається підприємство, інколи вдаються і підприємства на Заході. 

Як правило, це транспортні підприємства, які виплату дивідендів 

оформляють у вигляді різного роду транспортних пільг. З метою 

стимулювання збуту продукції деякі підприємства виплачують 

дивіденди у формі знижок на їх товари, наприклад, широковідомими є 

так звані «винні бони». 

Змішана форма виплати дивідендів передбачає комбінацію 

різних форм виплати винагороди власникам: частково у вигляді 

грошових коштів, а частково іншими (негрошовими) засобами. 

Зборами власників може бути прийняте рішення, згідно з яким 

частина акціонерів (за їх вибором) одержує дивіденди в грошовій 

формі, а інша — у формі корпоративних прав. При цьому можуть 

порушуватися існуючі пропорції участі всіх власників у статутному 

капіталі. З метою компенсації збитків окремих власників, які 

виникають у результаті зменшення їх частки, вони можуть бути 

наділені додатковими дивідендами в грошовій формі. З іншого боку, 

можуть передбачатися також стимули для заохочення акціонерів до 
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реінвестування прибутку та виплати дивідендів корпоративними 

правами. Врешті-решт, власники самі повинні вирішувати, яка форма 

дивідендів є для них вигіднішою з погляду максимізації їх капіталу. 

Приховані дивіденди. Керівництво підприємства може 

маніпулювати розміром чистого прибутку, який засвідчується в 

звітності і є джерелом виплати дивідендів та основою для прийняття 

рішення про це на зборах власників. На Заході відповідні маніпуляції 

здійснюються, як правило, з допомогою інструменту прихованих 

резервів. Виконавчі органи підприємств за узгодженістю з окремими 

власниками досить часто вдаються до прихованого розподілу 

прибутку. Приховані виплати дивідендів здійснюються безпосередньо 

на користь власників підприємства або на користь так званих 

пов’язаних, або афільованих, осіб.  

Приховування керівництвом підприємства реального чистого 

прибутку на свою користь або на користь окремих власників є 

суттєвою проблемою в галузі дивідендної політики, яка загострює 

принципал-агент-конфлікт. Причини прихованого розподілу прибутку 

криються здебільшого в недоліках податкового законодавства та 

законодавства про господарські товариства. 

 

5. У процесі реалізації обраного типу дивідендної політики 

підприємства вдаються до специфічних прийомів.  

Такими прийомами є: 

- збільшення статутного капіталу та виплата дивідендів акціями; 

- подрібнення акцій; 

- викуп акціонерним товариством акцій власної емісії (або 

зменшення номіналу); 

- формування резервів виплати дивідендів. 

Важливим інструментом дивідендної політики є збільшення 

статутного капіталу підприємства без залучення додаткових внесків 

власників. У такому разі відповідна частина прибутку підприємства 

трансформується у статутний капітал. Причому до статутного 

капіталу може спрямовуватися як прибуток звітного року, так і 

залишок нерозподіленого прибутку минулих років.  

Вдаючись до цього прийому, підприємства можуть досягти двох 

цілей: 

- забезпечити певний рівень самофінансування, оскільки прибуток 

залишається на підприємстві; 
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- збільшити базу для нарахування дивідендів. 

Збільшення статутного капіталу супроводжується, як правило, 

виплатою дивідендів акціями, які емітуються за номінальною 

вартістю, тобто без ажіо. Виплата дивідендів акціями здійснюється 

відповідно до частки участі кожного з власників у статутному 

капіталі.  

Зазвичай така виплата не змінює пропорцій участі всіх акціонерів 

(власників) у статутному капіталі підприємства-емітента. Акціонери, 

які бажають отримати грошові кошти, можуть реалізувати безоплатно 

отримані акції (Gratisaktien) на ринку. До цієї форми виплати 

дивідендів вдаються підприємства, які динамічно розвиваються і 

мають постійну потребу в капіталі. При емісії цих акцій необхідно 

стежити, щоб така операція суттєво не вплинула на «розмивання» 

статутного капіталу та на ринковий курс корпоративних прав. Після 

збільшення статутного капіталу можна підвищити абсолютну суму 

дивідендів за стабільної ставки їх нарахування. 

Якщо збільшення статутного капіталу відбувається в рамках 

реалізації певного типу дивідендної політики, то курс емісії, як 

правило, встановлюється на рівні номіналу або дещо перевищує його. 

Курс емісії повинен бути встановлений таким чином, щоб це дало 

змогу забезпечити стабільний розмір дивідендів після збільшення 

номінального капіталу. 

Досить відомим інструментом дивідендної політики, до якого 

вдаються підприємства європейських країн та США, є подрібнення 

акцій та викуп акціонерним товариством акцій власної емісії. 

Механізм подрібнення акцій у рамках дивідендної політики 

застосовується за високого ринкового курсу акцій та високого рівня 

капіталізації. За рішенням загальних зборів акціонерів АТ може бути 

проведене подрібнення акцій (спліт): кожна з випущених товариством 

акцій замінюється на кілька акцій меншого номіналу.  

Величина статутного капіталу при цьому не змінюється. Однак, як і 

у випадку зі збільшенням статутного капіталу, досягається зменшення 

ринкової ціни акції. Провівши подрібнення акцій, наприклад у 

співвідношенні 1 : 3, емітент може викупити у власника певну 

кількість акцій та анулювати їх, досягши при цьому зменшення 

загальної номінальної вартості акцій, які є в обігу, з одночасним 

зростанням їх ринкової ціни.  
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Грошові компенсації за викуп акцій можна трактувати як 

дивідендні платежі, що до того ж не підлягатимуть оподаткуванню.  

Резерв дивідендів. Підприємства здебільшого прагнуть 

забезпечити стабільний рівень дивідендних виплат, що позитивно 

впливає на стабілізацію курсу їх корпоративних прав. З цією метою в 

роки з високим обсягом чистого прибутку останній повністю не 

розподіляється, а спрямовується на формування резервів, у т. ч. 

прихованих.  

У роки з недостатнім рівнем прибутковості підприємство може 

спрямовувати на виплату дивідендів частину раніше сформованих 

резервів. Зазначені резерви також використовуються для забезпечення 

дивідендних виплат за привілейованими акціями. 

 

6. Враховуючи фактори впливу на дивідендну політику і 

теоретичні концепції у цій галузі, в практиці використовуються такі 

основні підходи (методи) нарахування та виплати дивідендів: 

- залишковий метод і стратегія припинення дивідендних виплат; 

- метод стабільних дивідендів; 

- метод гнучкої дивідендної політики; 

- метод стійкого приросту дивідендів; 

- метод стабільної та бонусної частини. 

Загальний огляд методів нарахування дивідендів, їх переваги та 
недоліки наведено у табл. 

Таблиця 

  

МЕТОДИ НАРАХУВАННЯ ДИВІДЕНДІВ 

Методи Переваги Недоліки 

1. Залишковий 

метод, припинення 

дивідендних виплат 

забезпечення високих 

темпів росту 

підприємства 

платоспроможність 

фінансова незалежність 

нестабільність 

дивідендів 

відтік дрібних 

інвесторів 

2. Метод стабільних 

дивідендів 

збільшення довіри до 

підприємства 

стабілізація котировок 

акцій 

слабкий зв’язок з 

фінансовими 

результатами 

мінімізація 

самофінансування 
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Методи Переваги Недоліки 

3. Метод гнучкої 

дивідендної 

політики 

зв’язок з фінансовими 

результатами 

нестабільність 

розмірів дивідендів 

4. Метод стійкого 

приросту дивідендів 

забезпечення зростання 

ринкового курсу акцій 

привабливість для 

інвесторів при 

додатковій емісії 

відсутність 

гнучкості 

постійне зростання 

фінансової напруги 

5. Метод стабільної 

та бонусної частин 

регулярність виплати 

мінімальної частини 

залежність від 

фінансових результатів 

нестабільність 

розмірів дивідендів 

 

Залишковий метод. Метод ґрунтується на теоретичних висновках 

М. Міллера та Ф. Модільяні, згідно з яким за джерела фінансування 

підприємства насамперед слід використовувати його прибуток. На 

дивіденди повинна спрямовуватися частина чистого прибутку, що 

залишилася у підприємства після здійснення всіх необхідних 

реінвестицій. До переваг методу належать забезпечення високих 

темпів розвитку підприємства. Головним недоліком є нестабільність 

дивідендів та відтік у інвесторів, орієнтованих на споживання, 

зокрема дрібних інвесторів. У рамках цього методу використовують і 

так звану стратегію припинення дивідендних виплат. При цьому 

широко застосовується негрошова форма виплати дивідендів 

(Gratisaktien). 

Метод стабільних дивідендів. Зміст методу зводиться до того, що 

ставка дивідендів та їх абсолютна сума на одну акцію тривалий час 

залишаються незмінними або коливаються в незначних, заздалегідь 

визначених межах. Сума дивідендів при цьому не прив’язується до 

фактичних фінансових результатів за звітний період. Доцільність 

такого підходу обґрунтовується тим, що стабільні дивіденди 

відповідають інтересам стратегічних інвесторів, які вкладають кошти 

в корпоративні права підприємства на тривалий період, і навпаки, 

обмежують арбітражні можливості біржових спекулянтів, оскільки 

курс корпоративних прав за такої дивідендної політики матиме 

тенденцію до стабілізації або навіть поступового зростання. Для 

уникнення порушення фінансової рівноваги за використання цього 
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методу підприємство повинне створювати резерв виплати дивідендів, 

який слід поповнювати у роки з високою прибутковістю і 

використовувати, коли фінансові результати є недостатніми. 

Метод гнучкої дивідендної політики. На противагу до 

попереднього цей метод ґрунтується на принципі залежності розміру 

дивідендів від фінансових результатів у періоді, за який виплачуються 

дивіденди. Метод побудований на тезі про те, що, на відміну від 

облігацій, корпоративні права є ризиковими вкладеннями і тому 

винагородою за ризик повинен бути відповідний дохід, який 

коливається залежно від рівня прибутковості підприємства. 

Використання цього методу не означає, що величина дивідендів буде 

дзеркальним відображенням фінансових результатів суб’єкта 

господарювання. Обсяг сплачуваних дивідендів можна регулювати 

також шляхом зміни співвідношення розподіленого та 

нерозподіленого прибутку. В цілому метод є ефективним для 

підприємств зі стабільними доходами. 

Метод стійкого приросту дивідендів. Метод ґрунтується на 

моделі виплати дивідендів М. Гордона і передбачає стабільне їх 

зростання, як правило, в твердо встановленому проценті приросту до 

розміру дивідендів у попередні роки. Аналогічно до методу 

стабільних дивідендів за цього методу обсяг дивідендів не залежить 

від прибутків підприємства у відповідному періоді. До переваг методу 

можна віднести відносне зростання ринкової вартості корпоративних 

прав, а отже, сприятливі можливості залучення коштів при додатковій 

емісії. Недоліком такої політики є відсутність гнучкості. Якщо 

використання методу не підкріплене відповідними фінансовими 

результатами та достатніми резервами, то це може призвести до 

порушення фінансової рівноваги та втрати підприємством ліквідності. 

Метод стабільної та бонусної частин. Використовуючи цей 

метод, підприємство регулярно виплачує стабільні невисокі дивіденди 

плюс додаткові бонуси за наявності високих прибутків чи у разі 

святкування знаменних подій, ювілейних дат тощо. Така політика є 

ефективнішою, ніж у разі виплати стабільно високих дивідендів та їх 

зниження за незадовільних фінансових результатів. 

 

7. Обрана підприємством дивідендна політика має узгоджуватися з 

податковим законодавством. Основні питання, які повинні з’ясувати 

фінансові служби в контексті виплати дивідендів та оподаткування, 
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стосуються порядку оподаткування нерозподіленого прибутку (на 

рівні підприємства), розподіленого прибутку (на рівні одержувачів 

дивідендів) та нарахувань на дивіденди. 

Згідно із законодавством України підприємство, яке виплачує 

дивіденди своїм акціонерам (власникам), нараховує та утримує 

податок на дивіденди в розмірі 30 % нарахованої суми виплат за 

рахунок таких виплат, незалежно від того, чи є емітент платником 

податку на прибуток. Отже, ставка оподаткування розподіленого 

прибутку (як і нерозподіленого) становить 30 %, безпосереднім 

платником податку на дивіденди є суб’єкт підприємницької діяльності 

— емітент корпоративних прав; об’єкт оподаткування — сума 

дивідендів; строк сплати — до/або одночасно з виплатою дивідендів. 

Важливим є те, що емітент корпоративних прав зменшує суму 

нарахованого податку на прибуток на суму внесеного до бюджету 

податку на дивіденди. Якщо сума сплаченого податку на дивіденди 

перевищує суму податкових зобов’язань підприємства-емітента за 

податком на прибуток звітного періоду, різниця переноситься на 

зменшення зобов’язань за податком на прибуток такого підприємства 

у майбутніх податкових періодах. 

За прийняття рішення про спрямування чистого прибутку на 

збільшення статутного капіталу та виплату дивідендів у формі 

корпоративних прав (акцій, часток, паїв), податок на дивіденди не 

застосовується за умови, що така виплата жодним чином не змінює 

пропорцій участі власників у статутному капіталі підприємства-

емітента. При цьому слід враховувати, що держава у будь-якому разі 

отримує всю суму податку. В останньому випадку не сплачується 

податок на дивіденди, однак на всю суму оподатковуваного прибутку 

нараховується податок на прибуток. 

Якщо одержувачем дивідендів є юридична особа, то цей вид 

доходів не включається до складу валового доходу такого 

підприємства для цілей оподаткування за умови, що з дивідендів 

утримано податок на рівні емітента корпоративних прав. Аналогічний 

порядок встановлений для одержувачів дивідендів — фізичних осіб: 

до сукупного оподатковуваного доходу, одержаного громадянами, не 

включаються суми дивідендів, що були оподатковані під час їх 

виплати. 
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Дивіденди, що виплачуються в грошовій формі або у формі цінних 

паперів (корпоративних прав), не оподатковуються також податком на 

додану вартість. 

На суми виплачених дивідендів не нараховуються збори на: 

обов’язкове пенсійне страхування; обов’язкове соціальне страхування 

(в т. ч. на випадок безробіття) тощо, оскільки дивіденди не є платежем 

у рамках оплати праці. 

 

8. Ефективність дивідендної політики оцінити надзвичайно 

складно. Очевидно, ефективною буде така політики, за якої 

забезпечується мінімізація принципал-агент-конфлікту між окремими 

власниками, власниками, кредиторами та менеджментом 

підприємства. Зрозуміло, що уникнути таких конфліктів можна за 

максимізації доходів власників (Shareholder Value) за відсутності 

обмежень з боку кредиторів. Як уже зазначалося, ці доходи можуть 

бути у формі підвищення курсової вартості та (або) дивідендів. 

Висновки щодо ефективності дивідендної політики можна зробити на 

основі аналізу показників прибутковості корпоративних прав, від 

значення яких залежать обидві складові доходів власників.  

До таких показників можна віднести: 

1. Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію: 

розраховується діленням суми чистого прибутку, який належить 

власникам простих акцій, на кількість простих акцій. 

2. Дивіденди на одну просту акцію: розраховується діленням суми 

оголошених дивідендів на кількість простих акцій, за якими 

сплачуються дивіденди. 

3. Коефіцієнт цінності акцій: розраховується діленням ринкової 

ціни однієї акції на дивіденд на одну просту акцію. 

4. Рентабельність акції — виражений у процентах показник, який є 

обернено пропорційним до коефіцієнта цінності акцій. 

5. Коефіцієнт дивідендних виплат: відношення маси дивіденду до 

суми чистого прибутку. 

6. Відношення ринкового курсу до чистого прибутку на одну 

акцію (price earnings ratio, PER): характеризує взаємозв’язок між 

чистим прибутком підприємства та курсом його акцій і показує, 

скільки річних прибутків на одну акцію потрібно, щоб 

окупилися кошти, вкладені в акцію. 
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7. Відношення ринкового курсу акцій до показника Cash-flow на 

одну акцію: характеризує взаємозв’язки між ринковим курсом і 

чистим грошовим потоком підприємства. 

 

В інформації про фінансово-господарську діяльність АТ, що 

публікується емітентом у друкованих виданнях, наводяться окремі 

показники, які характеризують ефективність дивідендної політики, 

зокрема: 

- частка чистого прибутку, спрямована на виплату дивідендів на 

привілейовані акції (тис. грн); 

- чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн); 

- дивіденди, нараховані на одну просту акцію (грн). 

За певних обставин ефективною буде така дивідендна політика, за 

якої забезпечується зростання ринкової ціни корпоративних прав. У 

традиційному розумінні рішення власників щодо дивідендів чи 

реінвестування прибутку залежить від очікуваної рентабельності 

власного капіталу підприємства (Рв) та від ставки зовнішніх доходів 

(p) за альтернативних вкладень відповідного обсягу капіталу на ринку. 

Якщо на ринку є можливість вкласти капітал з вищою нормою 

дохідності, ніж у підприємство-емітент (за однакового рівня ризику), 

то доцільно приймати рішення щодо виплати дивідендів. Якщо ж 

навпаки, то найраціональнішою буде тезаврація прибутку. Отже, доти, 

доки Рв > p, з погляду прибутковості власникам доцільно 

реінвестувати весь чистий прибуток. У такому разі ринковий курс 

акцій зростатиме.  

Згідно з класичним підходом алгоритм розрахунку ринкового 

курсу корпоративних прав має такий вигляд: 

 

КА = , 

 

де КА — ринковий курс корпоративних прав (акцій); П — чистий 

прибуток на одну акцію; Д — дивіденди на одну акцію. 

Оцінюючи ефективність дивідендної політики, необхідно 

враховувати, що класична формула (курс акцій прямо пропорційний 

дивіденду й обернено пропорційний процентній ставці за 

альтернативними вкладеннями) застосовується на практиці далеко не 

в усіх випадках. 
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ТЕМА 9. Фінансова діяльність підприємств у сфері 

зовнішньо-економічних відносин 

 

ПЛАН 

1. Компетенції фінансових служб у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства. 

2. Регулювання розподілу виручки від зовнішньоекономічної 

діяльності в іноземній валюті. 

3. Розрахунки при здійсненні зовнішньоекономічних операцій. 

4. Митне оформлення та оподаткування зовнішньоторговельних 

операцій. 

 

1. Одним з важливих напрямів діяльності фінансових служб є 

оптимізація фінансових відносин підприємства при здійсненні 

зовнішньоекономічних операцій.  

Зовнішньоекономічна діяльність — діяльність господарюючих 

суб’єктів України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, 

побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на 

території України, так і за її межами. Таким чином, 

зовнішньоекономічні відносини охоплюють усі операції, пов’язані з 

оборотом товарів, робіт, послуг, капіталів. Ця діяльність може бути 

фінансовою, інвестиційною чи операційною. 

Зовнішньоекономічні операції в рамках фінансової та інвестиційної 

діяльності розглядалися в попередніх підрозділах, зокрема був 

висвітлений порядок залучення внесків іноземних інвесторів у 

статутний капітал, умови одержання позичок в іноземній валюті, 

механізм репатріації прибутку тощо.  

У пропонованому розділі увага акцентується на фінансовому 

забезпеченні зовнішньоекономічних відносин у рамках операційної 

діяльності підприємств, пов’язаних насамперед із зовнішньою 

торгівлею (експорт, імпорт), виробничою кооперацією, лізингом тощо. 

До експортних операцій підприємств належать продаж товарів 

іноземним суб’єктам господарської діяльності з вивезенням або без 

вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи 

реекспорт товарів. Реекспорт товарів означає продаж іноземним 

суб’єктам господарської діяльності та вивезення за межі України 

товарів, що були раніше імпортовані на територію України. 
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Імпорт товарів — це купівля (у т. ч. з оплатою в негрошовій 

формі) українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в 

іноземних суб’єктів господарської діяльності товарів із ввезенням або 

без ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю 

товарів, призначених для власного споживання установами та 

організаціями України, розташованими за її межами. 

Зовнішньоекономічна діяльність може бути побудована на формах 

зустрічної торгівлі між резидентами та нерезидентами: бартерні 

операції, кліринг, паралельні угоди, попередні та зворотні закупки, 

промислова кооперація. 

Найпоширенішою формою зустрічної торгівлі є товарообмінні 

(бартерні) операції. Вони оформлюються бартерним договором або 

договором зі змішаною формою оплати, яким часткова оплата 

експортних (імпортних) поставок передбачена в натуральній формі, 

між резидентом України та іноземним суб’єктом господарської 

діяльності, що передбачає збалансований за вартістю обмін товарами, 

роботами, послугами у будь-якому поєднанні, не опосередкований 

рухом коштів у готівковій або безготівковій формі. 

Операції резидентів, які здійснюються в рамках виконання 

договорів виробничої кооперації, включають значні за обсягами 

операції з поставки сировини, матеріалів, вузлів, деталей, запасних 

частин, заготовок напівфабрикатів, комплектуючих та інших виробів 

галузевого і міжгалузевого призначення, що технологічно 

взаємозв’язані і необхідні для спільного виготовлення кінцевої 

продукції, а також операції з виконання послуг з проектних і 

ремонтних робіт, технічного обслуговування та здійснення 

технологічних операцій. 

До операцій резидентів, які здійснюються під час виконання 

договорів консигнації, належать операції з реалізації товарів, 

відповідно до яких одна сторона (консигнатор) зобов’язується за 

дорученням іншої сторони (консигнанта) протягом визначеного часу 

(терміну угоди консигнації) за обумовлену винагороду продати з 

консигнаційного складу від свого імені товари, які належать 

консигнанту. При цьому до моменту передачі товарів третій особі їх 

власником залишається консигнант. 

До основних завдань фінансиста в процесі здійснення 

підприємством зовнішньоекономічних операцій належать: 

- вибір найприйнятнішої форми розрахунків та їх організація; 
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- здійснення операцій з придбання та продажу валюти на валютних 

аукціонах, валютних біржах та міжбанківському валютному ринку; 

- оптимізація фінансових відносин з посередниками (брокерами, 

агентами, консигнаторами тощо), страховиками та транспортно-

експедиційними організаціями при здійсненні зовнішньоекономічних 

операцій; 

- фінансове забезпечення імпортних та експортних операцій; 

- визначення умов здійснення товарообмінних операцій, іншої 

діяльності, побудованої на формах зустрічної торгівлі між 

підприємством та іноземними суб’єктами господарської діяльності; 

- податкове планування при здійсненні зовнішньоекономічних 

операцій; 

- оптимізація фінансових відносин з державними органами, 

відповідальними за регулювання та контроль зовнішньоекономічних 

операцій; 

- управління ризиками у сфері зовнішньоекономічних відносин. 

Особлива увага фінансових служб повинна концентруватися на 

оцінці та нейтралізації зовнішньоекономічних ризиків.  

 

Ці ризики можна класифікувати таким чином: 

- транспортні та складські ризики (ризик втрати чи ушкодження 

товару під час його транспортування); 

- ризик зміни курсів валют, в яких здійснюються розрахунки (ризик 

виникнення збитків у вигляді курсових різниць); 

- платіжні ризики; 

- політичні ризики (заборона конвертації та переказу валюти з 

країни; мораторій чи заборона на виконання боргових зобов’язань 

суб’єктами господарювання; ризик ембарго; ризик антидемпінгових 

розслідувань тощо). 

У розпорядженні фінансистів є широкий арсенал  

інструментів щодо нейтралізації зазначених ризиків. До основних 

із таких інструментів належать страхування ризиків за допомогою 

страхових компаній (транспортні та складські ризики); хеджування 

валютних ризиків; валютні кредити; використання 

 спеціальних форм розрахунків, валютно-цінові застереження. 

Рівень ризиків суттєво знижується за правильно складеного 

зовнішньоекономічного контракту. Вітчизняним суб’єктам 

господарювання рекомендується дотримуватися вимог, установлених 
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Положенням про форму зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів), затвердженим наказом МЗЕЗторгу України від 05.10.95. 

При укладанні суб’єктами підприємницької діяльності України всіх 

форм власності зовнішньоекономічних договорів (контрактів), 

предметом яких є товари, застосовуються Міжнародні правила 

інтерпретації комерційних термінів, підготовлені Міжнародною 

торговою палатою у 1953 р. (Правила ІНКОТЕРМС). Сьогодні діють 

правила ІНКОТЕРМС у редакції 1990 р., якими передбачено 13 умов 

поставки, що умовно розбиті на чотири групи (E, F, C, D). 

У систематизованому вигляді параметри окремих груп умов 

поставки можна охарактеризувати таким чином: 

- група Е: витрати і ризики переходять до покупця відразу після 

передачі продавцем товару в розпорядження покупця на своєму 

підприємстві (складі); 

- група F: витрати і ризики переходять до покупця після передачі 

товарів перевізнику чи в порту відвантаження (покупець несе витрати 

з перевезення); 

- група С: продавець несе витрати до пункту призначення, однак 

ризики переходять до покупця після передачі товару перевізнику; 

- група D: продавець повинен нести всі витрати та ризики доти, 

доки товар не буде доставлено в країну чи узгоджене місце 

призначення. 

Узгодження умов поставки є важливою складовою управління 

ризиками при здісненні зовнішньоекономічних операцій. 

 

2. У процесі організації зовнішньоекономічної діяльності, 

складання фінансових планів фінансові служби підприємств повинні 

враховувати той факт, що на території України запроваджено 

обов’язковий розподіл виручки в іноземній валюті від 

зовнішньоекономічної діяльності між підприємством та Державним 

валютним фондом України і місцевими валютними фондами. 

Обов’язковому розподілу підлягає виручка в іноземній валюті від 

зовнішньоекономічної діяльності всіх суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності, які мають постійне місцезнаходження на території 

України. 

Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності зобов’язані продавати 

на користь держави частину від загальної суми виручки в іноземній 

валюті, одержаної ними в результаті зовнішньоекономічної діяльності, 
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за стабільними нормативами, що встановлюються Верховною Радою 

України. Обов’язковий розподіл виручки в іноземній валюті 

здійснюється банківськими установами протягом, як правило, кількох 

наступних днів з моменту надходження коштів. 

На середину 2002 р. діяв порядок, згідно з яким 50 % надходжень в 

іноземній валюті першої групи Класифікатора іноземних валют 

Національного банку України на користь резидентів —юридичних 

осіб підлягають обов’язковому продажу через уповноважені банки та 

кредитно-фінансові установи на міжбанківському валютному ринку 

України. 

Обов’язковому продажу не підлягають кошти в іноземній валюті 

першої групи Класифікатора іноземних валют НБУ: 

а) що надходять у вигляді кредитів (позичок, фінансової допомоги) 

від уповноважених банків та кредитно-фінансових установ, 

нерезидентів, міжнародних фінансових організацій, а також кошти, 

переуступлені НБУ уповноваженим банкам за грантом Кредитної 

установи для відбудови (KfW, Німеччина); суми надходжень в 

іноземній валюті, які повністю направляються резидентами на 

погашення заборгованості за цими кредитами, позичками, фінансовою 

допомогою та зобов’язаннями за договорами міжнародного лізингу. 

Кошти за залученими від нерезидентів кредитами, позичками, 

поворотною фінансовою допомогою не підлягають обов’язковому 

продажу, якщо на проведення таких операцій відповідно до чинного 

законодавства України отримано гарантію Кабінету Міністрів 

України, індивідуальну ліцензію або реєстраційне свідоцтво 

Національного банку України; 

б) що перераховуються на територію України з метою здійснення 

інвестицій; 

в) що придбані на міжбанківському валютному ринку України 

через уповноважені банки та кредитно-фінансові установи протягом 

строку, встановленого валютним законодавством України для 

розрахунків з нерезидентами; 

г) що були перераховані на користь нерезидента і повернулися у 

зв’язку з тим, що взаємні зобов’язання повністю або частково не 

виконані, за умови, що ці кошти не були куплені на міжбанківському 

валютному ринку України; 

ґ) що надійшли на користь резидентів-посередників за договорами 

комісії, доручення, консигнації або за агентськими угодами і які 
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підлягають перерахуванню резидентам і нерезидентам (резиденти-

посередники здійснюють обов’язковий продаж лише отриманої від 

нерезидентів комісійної винагороди); 

д) що належать уповноваженим банкам та кредитно-фінансовим 

установам; 

е) депозити, що розміщені резидентами в уповноважених банках та 

кредитно-фінансових установах (включаючи проценти, нараховані за 

ними), а також інвестиції, здійснені резидентами за межі України, у 

разі їх повернення власнику; 

є) що надходять транспортним організаціям (авіаційним, 

судноплавним, залізничним, автомобільним) та підприємствам зв’язку 

від експорту власних послуг та направляються ними на експлуатаційні 

витрати, пов’язані з обслуговуванням їх транспортних засобів 

(надання послуг зв’язку) за межами України, а також що надходять 

риболовецьким суднам та направляються ними на експлуатаційні 

витрати, пов’язані з обслуговуванням цих суден за межами України; 

ж) що надходять безкоштовно у вигляді добровільних пожерт-

вувань; 

з) проценти, нараховані на залишки коштів в іноземній валюті на 

рахунках резидентів — юридичних осіб. 

 

3. Правила щодо здійснення розрахунків у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності 

Законодавством України визначено, що у розрахунках між 

резидентами i нерезидентами в межах торговельного обороту як засіб 

платежу використовується іноземна валюта (1 група Класифікатора 

іноземних валют НБУ), яка перераховується лише через уповноважені 

банки. 

Здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами в межах 

торговельного обороту без участі уповноваженого банку або у валюті 

України без одержання індивідуальної ліцензії НБУ тягне за собою 

накладання штрафу на резидента в розмірі, еквівалентному сумі 

валютних цінностей, що використовувалися при розрахунках, 

перерахованій у валюту України за обмінним курсом НБУ на день 

здійснення таких операцій (при розрахунках у валюті України — на 

суму таких розрахунків). 

Якщо нерезиденти мають на території України представництва, 

яким відкрито рахунки типу «Н» або «П» у валюті України, то 
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здійснення розрахунків у валюті України через ці рахунки між 

резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту не 

потребує індивідуальної ліцензії НБУ. Використання іноземної 

валюти в зазначених розрахунках за участю таких представництв є 

використанням іноземної валюти як засобу платежу на території 

України і потребує індивідуальної ліцензії НБУ. 

У разі відсутності іноземної валюти на рахунках підприємств та 

необхідності фінансового забезпечення зовнішньоекономічних 

операцій підприємства можуть доручити банку придбати на їх користь 

відповідний обсяг валюти. Необхідна умова придбання валюти 

підприємством — наявність стандартного пакета документів, зокрема 

заявки на купівлю валюти; контракту (чи кредитного договору); 

довідки з ДПІ; інших документів, визначених НБУ, ДПІ чи 

відповідним банком. 

Резиденти, які купують іноземну валюту через уповноважені банки 

для забезпечення виконання зобов’язань перед нерезидентами, 

повинні здійснювати перерахування таких сум протягом 5 робочих 

днів з моменту зарахування цих сум на валютні рахунки резидентів. У 

разі порушення згаданих термінів перерахування коштів придбана 

валюта продається уповноваженими банками протягом 5 робочих днів 

на міжбанківському валютному ринку України. При цьому позитивна 

курсова різниця, що може виникнути за такою операцією, 

щоквартально направляється до Державного бюджету України, а 

негативна курсова різниця відноситься на результати господарської 

діяльності резидента. 

Виручка резидентів в іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх 

валютні рахунки в уповноважених банках у терміни виплати 

заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 90 

календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної 

вантажної митної декларації) продукції, що експортується, а в разі 

експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності — з моменту 

підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, 

надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності. Перевищення 

зазначеного терміну потребує індивідуальної ліцензії НБУ. 

Імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах 

відстрочення поставки, в разі, коли таке відстрочення перевищує 

90 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або 
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виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, 

послуг), що імпортується, потребують індивідуальної ліцензії НБУ. 

При застосуванні розрахунків в імпортних операціях резидентів у 

формі документарного акредитива терміни щодо надходження товарів 

діють з моменту здійснення уповноваженим банком платежу на 

користь нерезидента. 

Товари, що імпортуються за бартерним договором, підлягають 

ввезенню на митну територію України у строки, зазначені в такому 

договорі, але не пізніше 90 календарних днів з дати митного 

оформлення (дати оформлення вантажної митної декларації на 

експорт) товарів, що фактично експортовані за бартерним договором, 

а в разі експорту за бартерним договором робіт і послуг — з дати 

підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, 

надання послуг. 

Порушення згаданих термінів розрахунків тягне за собою 

стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 % від суми 

неодержаної виручки (митної вартості недопоставленої продукції) в 

іноземній валюті, перерахованій у грошову одиницю України за 

валютним курсом НБУ на день виникнення заборгованості. 

У разі прийняття судом, Міжнародним комерційним арбітражним 

судом чи Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій 

палаті України позовної заяви резидента про стягнення з нерезидента 

заборгованості, яка виникла внаслідок недотримання нерезидентом 

строків, передбачених експортно-імпортними контрактами, відповідні 

терміни зупиняються і пеня за їх порушення в цей період не 

сплачується. 

У разі прийняття судом рішення про відмову в позові повністю або 

частково або припинення (закриття) провадження у справі чи 

залишення позову без розгляду відповідні строки поновлюються і 

пеня за їх порушення сплачується за кожний день прострочення, 

включаючи період, на який ці терміни було зупинено. 

У разі прийняття судом рішення про задоволення позову пеня за 

порушення термінів розрахунків не сплачується з дати прийняття 

позову до розгляду судом або арбітражним судом. 

Зазначена пеня стягується на користь державного бюджету України 

за результатами проведених Державними податковими інспекціями 

документальних перевірок. 
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У разі перевищення термінів розрахунків за експортно-імпортними 

операціями, виконання резидентами договорів виробничої кооперації, 

консигнації, комплексного будівництва, оперативного і фінансового 

лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального 

призначення Національний банк України може надавати індивідуальні 

ліцензії. 

Для отримання ліцензії Нацбанку України на подовження термінів 

розрахунків за експортно-імпортними операціями резидентів суб’єкт 

звертається до відповідного міністерства чи іншого центрального 

органу виконавчої влади за висновком щодо віднесення експортно-

імпортної операції до договорів виробничої кооперації, консигнації, 

комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, 

поставки складних технічних виробів або товарів спеціального 

призначення, який надається у десятиденний термін з моменту 

подання документів для розгляду.  

У разі надання позитивного висновку міністерство або інший 

центральний орган виконавчої влади подає зазначений висновок з 

обґрунтуванням періоду можливого перевищення терміну розрахунків 

до ДПА України, яка у п’ятнадцятиденний термін подає до Нацбанку 

України остаточний висновок щодо можливого подовження цього 

терміну. На підставі зазначеного висновку Нацбанк України приймає 

остаточне рішення стосовно видачі ліцензії. 

Зазначимо, що порушенням валютного законодавства є 

невиконання резидентами вимог щодо порядку та термінів 

декларування валютних цінностей та іншого майна, яке перебуває за 

межами України, i тягне за собою штраф у сумі, що встановлюється 

Нацбанком України. 

Несвоєчасне подання, приховування або переказування 

встановленої Нацбанком України звітності про валютні операції тягне 

за собою накладання штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. Рішення про застосування санкцій 

приймає начальник (заступник начальника) відповідної податкової 

інспекції. 

Платіжні ризики — це основна група ризиків при здійсненні 

зовнішньоекономічних операцій. До неї належать численні ризики, 

пов’язані з виникненням безнадійної чи простроченої дебіторської 

заборгованості як в експортера, так й імпортера, з чого випливає ризик 

сплати пені за порушення строків розрахунків в іноземній валюті.  
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Для мінімізації цих ризиків слід оптимізувати платіжні умови 

зовнішньоекономічних контрактів, які включають: 

- строки здійснення розрахунків; 

- місце виконання платежу; 

- спосіб забезпечення платежу для експортера; 

- спосіб забезпечення поставки товарів для імпортера. 

 

У практиці фінансової діяльності використовують такі основні 

способи здійснення розрахунків у рамках зовнішньоекономічних 

операцій: 

- передоплата (авансовий платіж); 

- документарний акредитив; 

- документарне інкасо; 

- платіж по відкритому рахунку. 

Розрахунки з використанням акредитиву чи інкасо вважаються 

документарними (забезпеченими), решта — бездокументарні 

(незабезпечені). В останньому випадку для здійснення платежу не 

потрібно пред’являти особливі документи. 

 

Форфейтинг. 

Форфейтинг — це спосіб фінансування (кредитування) 

зовнішньоекономічних операцій, який полягає в купівлі в експортера 

експортних вимог форфейтером (комерційним банком чи 

спеціалізованою компанією) з виключенням права регресу (зворотної 

вимоги). Експортеру виплачується залишкова сума експортної вимоги 

за мінусом суми дисконту. Форфейтинг має багато спільного з 

«експортним факторингом». Однак факторинг вважається 

короткостроковим інструментом фінансування, а строк форфетування 

становить здебільшого від 180 днів до 5 років, тобто форфейтинг 

можна трактувати як середньо- та довгостроковий спосіб 

кредитування зовнішньоекономічних операцій. 

На практиці форфейтинг як вид кредитування 

зовнішньоекономічних операцій може здійснюватися у формі викупу 

в експортера векселів та інших боргових вимог, акцептованих 

імпортером. Форфейтинг, як правило, здійснюється за участю 

банківської установи і розглядається як одна з форм трансформації 

комерційного кредиту в банківський.  
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Схема здійснення операції форфейтингу може мати такий вигляд: 

1. Укладення зовнішньоекономічного контракту, яким передбачено 

надання комерційного кредиту. 

2. Поставка товарів. 

3. В експортера виникає дебіторська заборгованість за експортним 

контрактом, яка може бути забезпечена авальованим векселем, 

банківською гарантією тощо. 

4. Укладання договору форфейтингу, яким передбачено продаж 

(уступку) вимог форфейтеру. 

5. Імпортер (боржник) і гарант підтверджують свою згоду сплатити 

борг на користь форфейтера. 

6. Переоформлення дебіторської заборгованості на користь 

форфейтера з одночасною виплатою суми боргу (за мінусом суми 

дисконту) на користь експортера. 

7. З настанням строків розрахунків імпортер сплачує суму боргу на 

користь форфейтера. 

Продавцем вимог при форфейтингу може бути підприємство, яке 

виконало зобов’язання за контрактом і прагне рефінансувати 

дебіторську заборгованість. Предметом форфейтингу є здебільшого 

«першокласні» (забезпечені) вимоги, боржниками за якими є 

імпортери, що знаходяться в країнах з високим кредитним рейтингом. 

Як забезпечення виконання зазначених вимог можуть 

використовуватися банківські чи державні гарантії. 

Договори форфейтування укладаються переважно в доларах США, 

євро, швейцарських франках. Враховуючи обмеження щодо строків 

розрахунків в іноземній валюті, які діють в Україні, обмежуються і 

можливості стимулювання експорту на основі надання комерційних 

позичок, а отже, звужуються рамки використання форфейтингу. 

До основних переваг форфейтингу для експортера можна 

віднести такі: 

- зменшення кредитного ризику; 

- мінімізація валютних ризиків; 

- мінімізація ризику зміни процентних ставок; 

- поліпшення ліквідності (платоспроможності). 

Для визначення доцільності форфейтингу слід порівняти його 

вартість з вартістю альтернативних інструментів фінансування. При 

цьому здебільшого використовують метод ефективної ставки 

процента. За грамотної організації фінансової роботи на підприємстві 
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фінансисти завчасно прогнозують можливість розрахунків за 

допомогою форфейтингу, оцінюють вартість певних послуг і 

включають відповідні затрати в ціну експортованих товарів. 

 

4. Митне регулювання — це регулювання питань, пов’язаних з 

установленням мита і митних зборів, процедурами митного контролю 

зовнішньоекономічної діяльності та організацією діяльності органів 

митного контролю України. Митні правила, які включають порядок 

декларування товарів, сплати мит і митних зборів, надання митних 

пільг та інші умови проходження митного контролю, встановлюються 

законами України про митне регулювання, Єдиним митним тарифом 

України та міжнародними договорами. 

Єдиний митний тариф України — це систематизований звід 

ставок мита, яким обкладаються товари та інші предмети, що 

ввозяться на митну територію України, вивозяться за межі цієї 

території або переміщуються транзитом. Ставки Єдиного митного 

тарифу є однаковими для всіх суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності незалежно від форм власності, організації господарської 

діяльності і територіального розташування, за винятком випадків, 

передбачених законами України та міжнародними договорами. 

Єдиним митним тарифом передбачено застосування таких видів 

мита: 

- адвалерне, що нараховується у процентах до митної вартості 

товарів та інших предметів, які обкладаються митом; 

- специфічне, що нараховується у встановленому грошовому 

розмірі на одиницю товарів та інших предметів, які обкладаються 

митом; 

- комбіноване, що поєднує обидва ці види митного обкладення. 

Переміщення через митний кордон України товарів та інших 

предметів підлягає митному оформленню. Суб’єкт 

зовнішньоекономічної діяльності у разі необхідності здійснювати 

митне оформлення будь-яких вантажів до моменту здійснення такого 

оформлення повинен звернутись до митного органу (вантажного 

відділу або митного поста) за місцем своєї державної реєстрації і стати 

на облік. Відсутність облікової картки суб’єкта зовнішньоекономічної 

діяльності є підставою для відмови у митному оформленні вантажів. 
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Порядок митного оформлення товарів працівниками митних 

органів такий: 

1. Перевіряється наявність усіх документів, необхідних для 

митного оформлення товарів. 

2. Перевіряється відповідність заповнення декларації вимогам, 

передбаченим у чинних нормативних актах, що регулюють порядок 

заповнення вантажної митної декларації. 

3. Перевіряється правильність нарахування і сплати митних 

платежів і податків. 

4. При перевірці правильності заповнення декларації 

використовуються відомості, що містяться в супровідних, 

транспортних, комерційних та інших документах, а також результати 

митного огляду. 

5. По закінченні митного оформлення митний орган реєструє 

декларацію та додаткові аркуші і присвоює їй відповідний номер, 

який проставляється в декларації. 

6. За результатами митного оформлення працівник митного органу 

проставляє штамп у декларації і засвідчує її особистою номерною 

печаткою. 

Митне оформлення відбувається після декларування товарів і 

майна та їх пред’явлення декларантом або транспортною організацією 

до митного оформлення. Декларування товарів підприємствами 

здійснюється самостійно або на договірній основі через організації, 

визнані митницями як декларанти.  

Для митного оформлення товарів необхідні такі документи: 

- декларація; 

- належним чином посвідчені копії ліцензій; 

- дозволи інших державних органів, якщо товари підлягають 

контролю цих органів; 

- зовнішньоекономічні контракти; 

- документи, що підтверджують внесення відповідних митних 

платежів; 

- супровідні документи (транспортні накладні, рахунки-фактури 

тощо); 

- інші документи, зазначені в декларації. 

Основним документом, на підставі якого здійснюється митне 

оформлення експортно-імпортних операцій, є вантажна митна 

декларація (ВМД). Вантажна митна декларація — це заява, що містить 
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відомості про товари та інші предмети і транспортні засоби та мету їх 

переміщення через митний кордон України або про зміну митного 

режиму щодо цих товарів, а також інформацію, необхідну для 

здійснення митного контролю, митного оформлення, митної 

статистики, нарахування митних платежів. 

Випуск товарів і майна здійснюється митними органами після 

сплати сум усіх належних податків і митних платежів.  

До таких податків та платежів належать: 

- плата за проведення митних процедур (митне оформлення 

товарів, які переміщуються через митний кордон України, а також за 

перебування їх під митним контролем); 

- мито (відповідно до Єдиного митного тарифу України); 

- акцизний збір (у випадках, передбачених чинним 

законодавством); 

- податок на додану вартість (у випадках, передбачених чинним 

законодавством). 

Основою нарахування податків і платежів, які сплачуються в 

процесі митного оформлення вантажів, є: 

- при нарахуванні митних зборів — загальна митна вартість товару; 

- при нарахуванні мита — митна вартість товару чи кількість 

товару (залежно від виду основи для нарахування мита); 

- при нарахуванні акцизного збору — митна вартість товару з 

урахуванням сум митних зборів і мита або кількості товару (залежно 

від методу нарахування акцизного збору); 

- при нарахуванні податку на додану вартість — митна вартість 

товару з урахуванням сум митних зборів, мита та акцизного збору. 

Плата за проведення митних процедур при ввезенні в Україну або 

вивезенні з України товарів справляється в розмірі 0,15 % загальної 

вартості цих товарів, визначеної відповідно до Інструкції про 

заповнення вантажної митної декларації. Документом, який є 

підставою для внесення плати за проведення митних процедур, є 

вантажна митна декларація або її копія. 

Нарахування митних зборів, мита на товари та інші предмети, що 

підлягають митному обкладенню, провадиться на базі їх митної 

вартості, тобто ціни, яка фактично сплачена або підлягає сплаті за них 

на момент перетину митного кордону України. При визначенні митної 

вартості до неї включаються ціна товару, зазначена в рахунку-фактурі, 

а також фактичні витрати, якщо їх не включено до рахунку-фактури: 
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- на транспортування, навантаження, розвантаження, переванта-

ження та страхування до пункту перетину митного кордону України; 

- комісійні та брокерські; 

- плата за використання об’єктів інтелектуальної власності, що 

належить до даних товарів та інших предметів і яка повинна бути 

оплачена імпортером (експортером) прямо чи опосередковано як 

умова їх ввезення (вивезення). 

 

ТЕМА 10. Бюджетування на підприємстві 

ПЛАН 

1. Сутність, завдання та особливості бюджетування. 

2. Принципи та функції бюджетування. 

3. Етапи бюджетування. 

4. Способи бюджетування. 

5. Система бюджетів на підприємстві та їх взаємозв’язок. 

 

1. Бюджет – це сума коштів, які є у розпорядженні підприємства 

для виконання визначених функцій та проведення певних заходів у 

рамках загально фірмового планування. 

Необхідною умовою і складовою бюджетування є планування, яке 

конкретизується у бюджетах. В літературних джерелах поняття 

„бюджетування” і „планування” визнають як синоніми, але їх слід 

розрізняти: бюджетування – зорієнтоване в основному на фіксацію та 

координацію показників у короткостроковому періоді, а планування – 

на прогнозування шляхів і засобів досягнення поставлених цілей як у 

коротко, так і довгостроковій перспективі. 

 

Бюджетування – це процес складання бюджетів та контролю за їх 

виконанням. 

 

Основна мета складання бюджетів (кошторисів) полягає: 

- в узгодженні оперативних і перспективних планів; 

- в координації дій різних підрозділів підприємства; 

- в деталізації загальних цілей виробництва та доведенні їх до 

керівництва різними центрами відповідальності; 

- в стимулюванні ефективної роботи керівників і персоналу 

підприємства; 



 83 

- в управлінні і контролі за виробництвом; 

- у визначені майбутніх параметрів господарської діяльності; 

- у періодичному порівнянні поточних результатів діяльності з 

планом. 

 

Завдання бюджетування: 

- формування найважливіших народногосподарських пропорцій 

розвитку економіки на плановий період; 

- визначення раціональних шляхів бюджетного забезпечення 

передбачуваного рівня соціально-економічного розвитку на основі 

ефективного використання наявних ресурсів; 

- виявлення резервів у галузях економіки і спрямування їх на 

виконання плану економічного і соціального розвитку; 

- встановлення раціональних форм мобілізації грошових 

надходжень за окремими джерелами та формування доходів бюджетів 

з урахуванням резервів їх збільшення; 

- раціональний розподіл видатків державного бюджету між 

окремими ланками бюджетної системи та збалансування бюджетів 

нижчого рівня. 

Особливості бюджетного планування: 

1. Об’єктом бюджетного планування виступають бюджетні ресурси 

держави; 

2. Суб’єктами є органи державної влади і управління та місцевого 

самоврядування; 

3. Сферою застосування бюджетного планування є бюджетні 

відносини, що виникають у процесі розподілу і перерозподілу ВВП та 

пов’язані з формуванням і використанням фінансових ресурсів 

держави на всіх стадіях відтворювальних процесів; 

4. У процесі бюджетування забезпечуються необхідні фінансові 

пропорції згідно з прогнозами економічного і соціального розвитку, 

встановлюються зв’язки підприємств і організацій різних форм 

власності з бюджетами на плановий рік; 

5. За допомогою бюджетування створюється належна фінансова 

база, визначаються параметри та конкретні механізми реалізації 

програм соціального захисту населення; 

6. Бюджетне планування ґрунтується на грошовій оцінці бюджету, 

що дозволяє визначати найефективніші варіанти фінансового 
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забезпечення прогнозних показників соціально-економічного 

розвитку; 

7. Бюджетне планування є дієвим інструментом бюджетної 

політики держави. 

Отже, бюджетне планування (бюджетування) – це комплекс 

організаційно-технічних, методичних і методологічних заходів на 

таких стадіях бюджетного процесу як складання, розгляд і 

затвердження бюджетів для визначення обсягів і джерел формування 

та напрямків використання бюджетних ресурсів держави з метою 

забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку 

суспільства. 

 

2. Основними функціями бюджетування є: 

- регулювання фінансових компетенцій (визначення потреби у 

фінансових ресурсах, необхідних для досягнення поставлених цілей 

окремими підрозділами підприємства); 

- прогнозування - в бюджетах знаходять свій фінансовий вираз 

майбутні операції підприємства; 

- координація – наявні та мобілізовані фінансові ресурси повинні 

спрямовуватися на досягнення цілей, визначених у стратегії розвитку 

підприємства; 

- мотивація – виконання бюджетних показників є критерієм 

ефективності діяльності окремих осіб, структурних підрозділів тощо. 

 

Принципи бюджетування: 

- повноти: всі операції підприємства повинні відображатись в 

бюджеті; 

- координації: бюджети окремих центрів прибутковості, затрат, 

структурних підрозділів повинні складатися з урахуванням 

можливості їх зведення в єдиний консолідований бюджет; 

- централізації: передбачає, що бюджетування є важливим 

інструментом фінансового управління підприємством, яке повинно 

здійснюватись з єдиного центру; 

- спеціалізації: вимагає, щоб грошові надходження та виплати 

відображалися відповідно до їх видів і джерел виникнення, завдяки 

чому можна контролювати рух грошових коштів у розрізі окремих 

центрів прибутковості та відповідальності; 
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- періодичності: означає, що бюджети повинні ділитися на окремі 

періоди, тривалість яких визначається специфікою організації 

фінансової діяльності підприємства (щоденні, щодекадні, тижневі, на 

місяць, квартал тощо); 

- прозорості: передбачає, що бюджети повинні складатися таким 

чином, щоб усі задіяні в їх виконанні особи чітко уявляли завдання, 

що перед ними поставлені, та мали стимули до їх виконання; 

- точності: всі операції та результуючі з них грошові надходження і 

виплати повинні базуватися на реальних прогнозах; 

-декомпозиції: кожний бюджет нижчого рівня є деталізацією 

бюджету більш високого рівня, тобто бюджети цехів є вкладеними в 

зведений бюджет виробництва. 

Використання наведених принципів сприяє економії фінансових 

ресурсів, скорочує непродуктивні витрати, підвищує точність заданих 

бюджетних показників. 

 

3. Процес бюджетування на майбутній рік починається з вибірки 

та розрахунку основних цільових показників монетарного характеру. 

Після цього готується так звана бюджетна резолюція або лист з 

планування, в якому окреслюються основні орієнтири діяльності 

підприємства в бюджетному році в розрізі окремих сфер і параметрів 

діяльності. В листі доводяться загальні цілі та рекомендації для їх 

досягнення. Далі кожному відповідальному підрозділу чи 

працівникові доводяться спеціальні табличні форми, в яких у розрізі 

окремих періодів зазначається характер показників чи іншої 

інформації, яку слід представити. Заповнені форми направляються у 

відділ контролінгу, який їх обробляє і систематизує.  

Після аналізу проводиться робота із збалансування планів, їх 

координації та фіксації узгоджених показників у бюджетах.  

Таким чином, у процесі бюджетування забезпечується логічний 

зв’язок між показниками, які надходять знизу, та узгодження з 

розрахунками, що доводяться згори. 

Невід» ємними складовими бюджетування є контроль та 

рапортування, які виступають основою для коригування планів і 

діяльності. 

Розглянемо етапи бюджетування на підприємстві схематично.  
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Таблиця 

Етапи бюджетування на підприємстві 

Зміст етапу (заходи) Виконавці Терміни 

1. Вироблення (уточнення) 

стратегічних цілей 

Група стратегічного 

планування, 

контролер 

Постійно 

2. Оформлення та доведення 

до менеджерів верхньої і 

середньої ланки бюджетної 

резолюції 

Центральна служба 

контролінгу 

До 1.07.  

поточного 

року 

3. Розробка спеціальних 

первинних форм, за якими 

проводиться збір інформації 

та доведення цих форм до 

відповідальних за їх 

заповнення працівників 

Відділ контролінгу До 1.08.  

поточного  

року 

4. Заповнення первинних 

форм і направлення їх до 

відділу контролінгу 

Структурні підрозділи До 1.09.  

поточного  

року 

5. Розробка фінансових 

прогнозів, планування та 

аналіз альтернатив 

Контролер у співпраці 

з відповідними 

службами 

До 1.10.  

поточного  

року 

6. Збалансування планів 

шляхом оптимального 

поєднання наявних 

альтернатив 

Служби контролінгу До 15.10 

поточного 

 року 

7. Координація показників 

різних бюджетів 

Служби контролінгу До 15.10 

поточного 

року 

8. Фіксація узгоджених 

показників у конкретних 

бюджетах 

Служби контролінгу До 1.11.  

поточного 

року 

9. Затвердження бюджетних 

показників і доведення 

бюджетів до виконавців 

Правління, 

керівництво 

підприємством 

До 1.12.  

поточного р 

оку 

10. Бюджетний контроль: 

визначення відхилень 

фактичних показників від 

планових та аналіз причин 

відхилень 

Служби контролінгу у 

співпраці з 

виконавцями 

бюджетів 

Бюджетний та 

післябюджетн

ий 

періоди 
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Продовження таблиці 

11. Рапортування (підготовка 

проміжних і кінцевих звітів) 

про результати виконання 

бюджетів 

Служби контролінгу Бюджетний та 

післябюдж.пер

іоди 

12. Коригування планів і 

бюджетів відповідно до 

рекомендацій, що містяться у 

рапортах 

Група стратегічного 

планування, 

керівництво, 

контролер 

Бюджетний та 

післябюдж.пер

іоди 

 

4. Розрізняють два види бюджетів: гнучкі та фіксовані. 

 

У гнучких бюджетах планові розрахунки затрат і фінансових 

результатів прив’язуються до обсягів виробництва та реалізації 

продукції. 

Вони показують розміри витрат та результати за різних обсягів 

діяльності відповідного центру відповідальності. Залежно від обсягу 

діяльності змінні та змішані витрати змінюються, а постійні 

залишаються незмінними. До цієї категорії бюджетів  відносять: 

бюджет затрат, які відносяться до умовно-змінних (змінюються 

пропорційно до обсягів виробництва) 

У фіксованих (статичних) бюджетах – показники не змінюються 

зі зміною обсягів виробництва, тому його використовують для 

планування частково регульованих витрат. За принципом фіксованого 

бюджетування складають бюджет адміністративних витрат, бюджет 

витрат на рекламу тощо. 

За способами бюджетування розрізняють: 

- нуль-базис-бюджетування 

- бюджети від досягнутого; 

- бюджети з проробленням додаткових варіантів. 

 

Методологія нуль-базис-бюджетування використовується у разі 

створення нового підприємства, розширення діючих виробничих 

потужностей чи в рамках контролінгу витрат з метою виявлення 

резервів їх зниження. Базою для такого бюджетування є так звана 

точка-нуль (інформація про результати діяльності попередніх 

періодів). Бюджетні показники розраховують на основі нового 

обрахунку потреби в капіталі для фінансування необоротних і 

оборотних активів з використанням широкого масиву інформації 
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щодо технологічних процесів, норм, нормативів, калькулювання 

собівартості продукції, ціноутворення тощо. Цей метод є значно 

дорожчим і потребує значних затрат часу і грошей. 

 

Розглянемо етапи нуль-базис-бюджетування: 

1-ий етап. Керівництво підприємства визначає стратегічні та 

оперативні цілі,  оцінює наявні ресурси та приймає рішення про сфери 

застосування даного методу. 

2-ий етап. Керівництво структурними підрозділами визначає 

конкретні цілі і доводить їх до окремих функціональних одиниць. 

3-ій етап. Керівники підрозділів розробляють конкретні цільові 

показники для окремих функціональних одиниць та способи їх 

реалізації. 

4-ий етап. Керівники підрозділів визначають альтернативні 

способи досягнення поставлених завдань і необхідні витрати. 

5-ий етап. Керівництво підрозділами визначає пріоритетні напрями 

використання наявних обмежених ресурсів і будує ієрархічний ряд 

пріоритетів. 

6-ий етап. Керівництво підприємствами співставляє дані окремих 

структурних підрозділів, будує власний ієрархічний ряд пріоритетів та 

альтернатив на основі коригування даних окремих центрів. 

7-ий етап. На рівні підприємства приймається рішення про 

пріоритети у виробництві ресурсів , рівень виробництва та затрати. 

8-ий етап. Відділ контролінгу розробляє бюджет з відображенням 

контрольних показників для окремих носіїв рішень. 

9-ий етап. Контролер перевіряє рівень виконання бюджетних 

показників та доповідає керівництву про причини відхилення факту 

від плану. 

В основі бюджетів від досягнутого лежать показники діяльності, 

зокрема показники потреби в капіталі та рівня витрат попередніх 

періодів. При цьому застосовується методологія екстраполяції. Цей 

спосіб використовується за відносно стабільних тенденцій у сфері 

виробництва та реалізації продукції, якщо профіль роботи 

підприємства не змінюється.  

Він має певний недолік – у процесі бюджетування не аналізують 

ефективність затрат, а досягнуті результати автоматично переносять 

на наступний період. 
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Бюджети з розробленням додаткових варіантів відрізняються  

аналізом різноманітних варіантів. 

 

5. З метою організації бюджетного планування діяльності 

окремих підрозділів підприємства в цілому доцільно запровадити 

наскрізну систему бюджетів. Ця система дозволяє встановити 

жорсткий бюджетний контроль за надходженням і витрачанням 

коштів, створити реальні умови для вироблення ефективної 

фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання. 

Система бюджетів повинна бути зорієнтована на планування 

фінансових результатів, з одного боку, та ліквідності – з іншого.  

Оцінка майбутніх фінансових результатів (прибутків, збитків) 

здійснюється шляхом складання бюджету доходів  і витрат за всіма 

видами звичайної діяльності підприємства, які очікуються в 

плановому періоді. 

Прогнозування ліквідності проводиться на основі зіставлення 

грошових надходжень і видатків, які очікуються в плановому періоді. 

Координація цих двох напрямків бюджетування здійснюється в 

результаті їх інтеграції у формі планового балансу та бюджету (Cash-

flow). 

Система бюджетів повинна охоплювати всю базу фінансових 

розрахунків підприємства. Вона включає первинний бюджет, групу 

основних бюджетів та сукупність часткових бюджетів. 

 

Група основних бюджетів включає: 

-план інвестицій; 

-план фінансових результатів (прибутків і збитків); 

-планування ліквідності (оперативний фінансовий бюджет); 

-плановий баланс; 

-план звіту про рух грошових коштів(Cash-flow). 

Ці бюджети належать до середньо- і довгострокових бюджетів. 

Вони складаються на період від 1 до 5 років з поквартальною 

розбивкою і забезпечують ліквідність підприємства у 

довгостроковому періоді. Показники окремих кварталів чи місяців 

розраховують в рамках короткострокового бюджетування. 

Зіставлення короткострокових складових довгострокових планів з 

оперативним фінансовим планом забезпечує поточну ліквідність 

підприємства. 
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Важливим елементом системи бюджетування є вибір і розробка 

первинного бюджету, в якому фіксуються планові значення фактора, 

що найбільше обмежує діяльність підприємства. 

Тип первинного бюджету залежить від специфіки фінансово-

господарської діяльності підприємства та потенціалу залучення 

ресурсів. Він може бути зорієнтований на збут продукції, постачання 

факторів виробництва чи на можливість фінансування. 

Базовою ланкою системи бюджетування є часткові бюджети, які 

формуються відповідно до принципів спеціалізації та декомпозиції і 

включають окремі частини грошових доходів і витрат підприємства 

(наприклад, бюджети структурних підрозділів, центрів витрат чи 

доходів, функціональні бюджети у розрізі окремих затрат тощо). 

 

До типових часткових бюджетів можна віднести: 

- план реалізації продукції; 

- бюджет виробництва; 

- бюджет товарно-матеріальних запасів; 

- бюджет фонду оплати праці та нарахувань на неї; 

- бюджет матеріальних витрат; 

- бюджет споживання енергії; 

- бюджет інших витрат; 

- бюджет погашення кредитів (прив’язаний до графіків виконання 

зобов’язань); 

- податковий бюджет. 

Часткові бюджети розробляються відповідно до загальної 

стратегічної лінії діяльності підприємства та з урахуванням 

особливостей його окремих функціональних підрозділів. Кількість 

часткових бюджетів залежить від рівня деталізації планування на 

підприємстві. Всі бюджети тісно взаємопов’язані між собою і 

складають єдину систему бюджетів. 

Система бюджетування повинна бути націлена на підвищення 

керованості та адаптованості підприємства до змін на товарних і 

фінансових ринках; забезпечення оперативного одержання інформації 

про необхідність коригування стратегії і тактики управління 

підприємством; створення умов для підвищення порозуміння і довіри 

з представниками закордонних фірм. 
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