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1. Загальні вказівки 
1.1. Загальні рекомендації до вивчення дисципліни 

 
В умовах розвитку ринкових відносин власники та фінансові 

працівники підприємств повинні самостійно приймати рішення 
щодо формування та зміни статутних капіталів їхніх підприємств, 
залучення додаткових коштів шляхом емісії акцій, облігацій або 
позичок, підвищення ефективності фінансових інвестицій. У 
теперішній час актуальності набувають вирішення фінансових 
питань реорганізації підприємств, визначення потреби підприємств 
у фінансових ресурсах для покриття операційних витрат тощо. 

Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва здійснює 
значний вплив на фінансовий стан господарства країни в цілому. 
Що вимагає підготовки та підвищення рівня кваліфікації фахівців, 
які несуть відповідальність за управління фінансами підприємств, 
які мають бути глибоко обізнаними з теоретичними та практичними 
питання фінансової діяльності суб’єктів підприємництва, могли б 
узагальнювати досвід країн з розвинутими ринковими відносинами, 
знаходити шляхи вирішення питань щодо поліпшення фінансового 
стану вітчизняних суб’єктів підприємництва та забезпечити їх 
фінансову стабілізацію. 

 
1.2. Мета і  завдання  викладання дисципліни 

 
Метою навчальної дисципліни є набуття теоретичних знань і 

практичних навичок щодо здійснення фінансової діяльності 
суб’єктів підприємництва. 

Основними завданнями вивчення дисципліни „Фінансова 
діяльність суб’єктів підприємництва” є:   

- вивчення змісту, основних понять, напрямків фінансової 
діяльності суб’єктів підприємництва; 

- оволодіння методами та інструментами фінансування 
суб’єктів підприємництва. Здобуття навиків їх використання на 
практиці; 

- ознайомлення з оцінюванням вартості підприємства, 
формуванням дивідендної політики та фінансового контролінгу. 

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 
- зміст та основні напрямки фінансової діяльності суб’єктів 
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підприємництва; 
- способи і методи забезпечення ліквідності і фінансової 

рівноваги суб’єктів підприємництва; 
- методи формування власного і позичкового капіталу 

суб’єкта підприємництва та управління ним; 
- особливості фінансової діяльності суб’єктів підприємництва 

різних організаційно-правових форм; 
- фінансові аспекти реорганізації суб’єкта підприємництва; 
- необхідність здійснення контролінгу суб’єктами 

підприємництва; 
- особливості організації діяльності підприємств у сфері 

зовнішньоекономічних зв’язків; 
- способи та принципи бюджетування суб’єктів 

підприємництва. 
Після вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

вміти: 
- розраховувати основні показники ефективності здійснення 

інвестицій суб’єктами підприємництва; 
- розв’язувати фінансові задачі, які моделюють практичні 

ситуації, що виникають у суб’єктів підприємництва; 
- розраховувати доцільність залучення позичкового капіталу 

у діяльність суб’єктів підприємництва. 
Вивчення дисципліни „Фінансова діяльність суб’єктів 

підприємництва” базується на знаннях, отриманих з таких 
навчальних дисциплін, як „Українська мова професійного 
спрямування”, „Історія України”, ,,Правознавство”, „Економіка 
підприємства”, „Фінанси”, а отримані знання будуть 
використовуватись у подальшому при вивченні таких дисциплін: 
„Фінансовий аналіз”, „Бюджетна система”, „Фінансовий ринок”, 
„Фінанси підприємств”. 

 
1.3 Рекомендована література 

 
Базова література 

1. Лахтінова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів 
господарювання : монографія. – К. : КНЕУ, 2001. – 387 с.  

2. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів 
господарювання : підруч. – 2-ге вид., перероб. Тернопіль : 
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Економічна думка, 2004. – 416 с. 
3. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів 

господарювання : навч. посіб. – К . : КНЕУ, 2003. – 554 с.  
4. Фінансова діяльність підприємств : навч. посіб. / 

В. І. Аранчій, В. Д. Чумак, О. Ю. Смолянська, Л. В. Черненко – К. : 
Професіонал, 2004. – 240 с.  

5. Фінансова діяльність підприємства : підручник для вузів / 
О. М. Бандурка, М. Я. Коробов, П. І. Орлов, К. Я. Петров.– 2-ге 
вид., перероб. – К. : Либідь, 2003. –384 с. 

6. Філіна Г. І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 
: навч. посіб.-2-ге вид., перероб. та доп. – К . : ЦУЛ, 2009. – 320 с.  

7. Цал-Цалко Ю. С. Фінансова звітність підприємства та її 
аналіз : навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп. – К . : ЦУЛ, 2002. – 
360 с.  

8. Череп А. В Фінансова санація та банкрутство суб’єктів 
господарювання : підруч. – К . : Кондор, 2006. – 380 с.  

9. Закон України “Про акціонерні товариства” від 17.09.2008 
№ 514-VI : остання редакція від 11.10.2013 р. [Електронний ресурс] 
/ Верховна Рада України. – Режим доступу: http:// 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/514-17. 

10. Господарський кодекс України : остання редакція від 
11.10.2013 р [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – 
Режим доступу: http:// http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15. 

11. Цивільний кодекс України : остання редакція від 
11.10.2013 р [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – 
Режим доступу: http:// http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15. 

 
Теми та зміст дисципліни 

 
Тема 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів 

підприємництва 
 

План 
1.1. Капітал підприємства та його економічна сутність. 
1.2. Зміст та основні види діяльності суб’єктів 

підприємництва. 
1.3. Організація фінансової діяльності  підприємств. 
1.4. Форми фінансування підприємств. 
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1.5. Теоретичні джерела фінансової діяльності  підприємств. 
 
1.1. За трактування капіталу як категорії фінансів 

підприємств у науково-практичній літературі, як правило, 
розрізняють дві його форми: 

- конкретний капітал; 
- абстрактний капітал. 
Конкретний капітал. Для здійснення господарської 

діяльності підприємству необхідні засоби праці (устаткування, 
будівлі, споруди тощо); предмети праці (сировина, матеріали) та 
праця. Окрім матеріальних, воно може мати у своєму 
розпорядженні нематеріальні ресурси (патенти, права, ноу-хау). 
Вартість майнових об’єктів, які відображені в активі балансу 
підприємства, називають конкретним капіталом. В активах 
заморожуються грошові кошти, інвестовані в підприємство. Ці 
кошти можуть бути вкладені в: 

а) необоротні активи (основні засоби, довгострокові фінансові 
інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість тощо); 

б) оборотні активи (запаси, поточна дебіторська 
заборгованість, поточні фінансові інвестиції тощо).  

Абстрактний капітал. Заслуговує уваги концепція капіталу, 
обґрунтована професором німецької економічної науки, 
засновником Кельнської школи економіки підприємства 
Е. Шмаленбахом. За цією версією, під капіталом слід розуміти 
абстрактну вартість, яка відображається в балансі підприємства. 
При цьому під абстрактним капіталом розуміють сукупність 
усіх позицій пасиву балансу. Пасивна сторона балансу містить 
інформацію про те, яку частину капіталу надано в розпорядження 
підприємства його власниками (власний капітал) і яку – 
кредиторами (позичковий капітал). 

Власний капітал – це сальдо між загальною сумою активів 
та позичковим капіталом. Він характеризує частину майна, яка 
профінансована власниками корпоративних прав підприємства 
(завдяки безпосереднім внескам грошових коштів (майнових 
об’єктів) чи в результаті реінвестування прибутку). Власний капітал 
відображається в першому розділі пасиву.  

Позичковий капітал характеризує частину активів 
підприємства, що профінансована його кредиторами всіх видів. У 

 

 



 7

балансі позичковий капітал відображається за такими розділами 
пасиву: 

«ІІ. Забезпечення наступних витрат та платежів. 
ІІІ. Довгострокові зобов’язання. 
ІV. Поточні зобов’язання. 
V. Доходи майбутніх періодів». 
 
1.2. Інвестиційна діяльність. Згідно з П(С)БО, інвестиційна 

діяльність – це придбання та реалізація тих необоротних активів, а 
також тих фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів 
грошових коштів. 

Отже, ця діяльність пов’язана з ефективним вкладенням 
залученого капіталу. Загалом під інвестиціями розуміють усі види 
майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти 
підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої 
створюється прибуток (дохід). 

Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності 
визначається на основі аналізу змін у статтях таких розділів 
балансу: 

«Необоротні активи»; 
«Поточні фінансові інвестиції» (фінансові інвестиції на строк, 

що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в 
будь-який момент). 

Операційна діяльність. Діяльність підприємства, пов’язана з 
виробництвом та реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що 
є головною метою створення підприємства і забезпечує основну 
частку його доходу, а також інші види діяльності, які не підпадають 
під категорію інвестиційної чи фінансової діяльності. До типових 
прикладів руху коштів у рамках операційної діяльності належать 
такі: 

- грошові надходження від продажу товарів, робіт, послуг; 
- грошові виплати постачальникам за товари і послуги; 
- грошові виплати з оплати праці; 
- сплата податків. 
Фінансова діяльність.. Згідно з П(С)БО фінансова 

діяльність – діяльність, яка веде до змін розміру і складу власного 
та позичкового капіталу підприємства (який не є результатом 
операційної діяльності). Отже, основний зміст фінансової 
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діяльності (у вузькому розумінні) полягає у фінансуванні 
підприємства. Рух грошових коштів у результаті фінансової 
діяльності визначається на основі змін у статтях балансу за 
розділами: 

- «Власний капітал»; 
- «Довгострокові зобов’язання»; 
- «Поточні зобов’язання». 
У теорії і практиці досить часто зміст фінансової діяльності 

трактується ширше, ніж фінансування. У широкому значенні під 
фінансовою діяльністю розуміють усі заходи, пов’язані з 
мобілізацією капіталу, його використанням, примноженням 
(збільшенням вартості) та поверненням. Інакше кажучи, фінансова 
діяльність (у широкому розумінні) включає весь комплекс 
функціональних завдань, здійснюваних фінансовими службами 
підприємства і пов’язаних з фінансуванням, інвестиційною 
діяльністю та фінансовим забезпеченням (обслуговуванням) 
операційної діяльності суб’єкта господарювання. 

 
1.3. Організаційна структура фінансових служб та їх місце в 

ієрархії підприємства значною мірою залежать від форми 
організації бізнесу, галузі та обсягів діяльності господарювання. 

Для підприємств малого бізнесу, як правило, характерною є 
централізація всіх управлінських функцій, у т. ч. і функції 
управління фінансами на рівні керівника підприємства, який досить 
часто є і його власником (або співвласником). Якщо необхідно він 
звертається до послуг зовнішніх консультантів, аудиторів.  
Бухгалтерську роботу на таких підприємствах дисить часто виконує 
бухгалтер-сумісник.    

На середніх за величиною підприємствах відповідальність за 
управління фінансами, як правило, покладається на головного 
бухгалтера, який підбирається таким чином, щоб його рівень 
кваліфікації дозволяв виконувати функції фінансового менеджера. 
Принципові рішення щодо управління фінансами на таких 
підприємствах приймаються за узгодженістю між головним 
бухгалтером і директором. 

На великих підприємствах прийняття рішень у галузі 
управління фінансами є компетенцією фінансового директора, 
якому підпорядковані всі фінансово-економічні служби 
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підприємства. Місце фінансових служб у структурі підприємства 
та їх функціональні компетенції залежать від типу організаційної 
структури, яка запроваджена на підприємстві. Розрізняють 
лінійну, функціональну, дивізіональну та матричну організаційні 
структури.  

 
Таблиця 1.1 

 Типи організаційних структур управління 
 

Вид Сфера 
застосування 

Переваги Недоліки Місце 
фінансової 

служби 

1 2 3 4 5 

Л
ін

ій
на

 
 

Малі 
підприємства із 
нескладним 
виробництвом 
за відсутності у 
них зв’язків із 
постачальника-
ми, 
споживачами, 
науковими і 
проектними 
організаціями. 

Керівник отримує 
офіційну 
інформацію від 
своїх підлеглих, 
приймає рішення з 
усіх питань, які 
належать до його 
компетенції, несе 
відповідальність за 
роботу. 

Статичність, 
негнучкість, 
непристосованість 
до подальшого 
росту і розвитку 
підприємства. 

Фінансову 
роботу 
виконує 
головний 
бухгалтер або 
сам керівник. 

Ф
ун

кц
іо

на
ль

на
 

Промислові 
підприємства і 
фірми будь-
якого розміру і 
типу. 

Стимулює ділову і 
професійну 
спеціалізацію. 
Знижує 
дублювання зусиль 
і ресурсів у 
функціональних 
підрозділах. 
Поліпшує 
координацію у 
функціональних 
підрозділах. 

Підрозділи 
можуть бути більше 
зацікгвлені у 
досягненні своїх 
цілей, ніж загальних 
цілей організації. 
Якщо організація 
велика, ланцюг 
інстанцій є значним. 

Фінансова 
служба 
функціонує в 
умовах повної 
координації і 
відсутності 
дублювання 
зусиль та 
ресурсів у 
підрозділах. 
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1 2 3 4 5 
Д

ив
із

ій
на

 
Великі 
промислові 
підприємства із 
великими 
обсягами 
випуску 
продукції. 

Гнучкість і добре 
обґрунтована 
підприємливість. 
Орієнтуються на 
результати 
діяльності і 
споживачів. 

Ресурси не 
можуть 
використовувати-
ся повною мірою, 
оскільки вони 
закріплені за 
конкретними 
підрозділами, 
професійний 
розвиток кадрів 
обмежений. 

Фінансова 
служба 
додатково 
контролює 
вхідні та 
вихідні 
матеріальні, 
інформаційні і 
фінансові 
потоки між 
підрозділами. 

М
ат

ри
чн

а 

Великі 
промислові 
підприємства із 
великими 
обсягами 
випуску 
продукції. 

Значна увага 
приділяється 
стратегічного 
розвитку. 
Забезпечує 
реалізацію 
принципу 
взаємозалежності 
та 
взаємообмеження 
між різними 
точками зору. 
Розвиває 
стратегічну 
відповідальність.  

Складно управляти. 
Важко забезпечити 
«баланс» між 
двома лініями 
відповідальності. 
Дуже розподілена 
відповідальність. 
Будь-які рішення 
повинні отримати 
схвалення інших 
людей. 
Сприяє розвитку 
бюрократизму на 
підприємстві та 
пригнічує творчий 
підхід. 

Фшансова 
служба 
повинна 
направляти 
частину 
фінансових 
ресурсів на 
покриття 
витрат щодо 
вирішення 
конфліктних 
ситуацій. 
Потребує 
додаткових 
джерел 
фінансування 

 
1.4. Термін «фінансування» характеризує всі заходи, 

спрямовані на покриття потреби підприємства в капіталі, які 
включають мобілізацію фінансових ресурсів їх повернення, а також 
відносини між підприємством та капіталодавцями, які з цього 
випливають (платіжні відносини, контроль та забезпечення). 

Основні форми фінансування здебільшого класифікують за 
такими критеріями: 

а) залежно від цілей фінансування; 
б) за джерелами надходження капіталу; 
в) за правовим статусом капіталодавців щодо підприємства. 

 

 



 11

Залежно від цілей фінансування виокремлюють такі його форми: 
- фінансування при заснуванні підприємства; 
- на розширення діяльності; 
- рефінансування; 
- санаційне фінансування. 
За джерелами надходження капіталу: 
- зовнішнє і внутрішнє фінансування. 
До зовнішнього фінансування відносять: банківські та 

комерційні позички; дезінвестиції. 
До внутрішнього фінансування відносять:забезпечення 

наступних витрат і платежів; нерозподілений прибуток; 
амортизаційні відрахування. 

За правовим статусом капіталодавців щодо підприємства: 
- власний і позичковий капітал. 
Власний капітал може бути сформований за рахунок внесків 

власників підприємства або шляхом реінвестування прибутку.  
Позичковий капітал, як і власний, може бути мобілізований із 

зовнішніх та внутрішніх джерел.  
До зовнішніх джерел формування позичкового капіталу 

належать: 
- кредити банків (довго- і короткострокові); 
- кредиторська заборгованість за матеріальні цінності, 

виконані роботи, послуги; 
- заборгованість за розрахунками (з одержаних авансів, з 

бюджетом, з оплати праці тощо). 
До внутрішніх джерел формування позичкового капіталу 

можна віднести: 
- нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі 

(у т. ч. так звані стійкі пасиви); 
- доходи майбутніх періодів. 
 
1.5. Предметом дослідження теорії фінансування є визначення 

та обґрунтування критеріїв, на основі яких можна оптимізувати 
рішення у сфері інвестування та фінансування, тобто йдеться про 
вироблення наукового підходу при прийнятті рішень щодо 
формування окремих позицій активів і пасивів підприємств. 
Виокремлюють три основні теоретичні підходи до визначення 
критеріїв прийняття фінансових рішень: 
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- класичний; 
- неокласичний; 
- неоінституційний. 
Класична теорія фінансування. У центрі уваги досліджень 

представників класичної теорії фінансів стоїть питання оцінки 
ефективності різних форм фінансування з погляду капіталодавців 
(власників і кредиторів підприємства), а також фінансові аспекти 
заснування, ліквідації та реструктуризації підприємств.. В рамках 
класичної теорії виокремлюють дві основні концепції: 

- теорія інвестування; 
- теорія фінансування. 
У теорії інвестування досліджується широкий спектр 

питань, пов’язаних зі здійсненням інвестором капіталовкладень, у 
т. ч. питання фінансового аналізу, оцінки інвестиційної 
привабливості об’єктів вкладень, планування фінансових інвестицій 
тощо. Теорія фінансування вивчає питання оптимізації процесу 
залучення фінансових ресурсів з погляду капіталоодержувача, за 
заданих напрямків інвестування та обсягів потреби в капіталі. 

До критеріїв за класичною теорією належать: 
- походження та строки повернення капіталу; 
- вартість залучення капіталу, в т. ч. накладні витрати; 
- законодавчі (нормативні) обмеження; 
- можливості контролю та участі в прийнятті рішень для 

капіталодавця; 
- ризиковість об’єктів інвестування (рівень 

кредитоспроможності, інвестиційна привабливість, наявність 
кредитного забезпечення тощо); 

- податкові та фінансові зобов’язання. 
Неокласична теорія управління фінансами підприємств 

досліджує процеси, що відбуваються на ринку капіталів, і 
побудована на гіпотезі досконалого ринку, який існує за виконання 
таких основних умов: 

- нейтральний вплив оподаткування та інших обмежувальних 
чинників, зумовлених державним регулюванням економіки; 

- на товарному ринку та ринку капіталів переважає досконала 
конкуренція; 

- однаковий доступ усіх учасників ринку до інформації про 
економічні процеси, які відбуваються на ринку; 
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- діяльність усіх учасників ринку є раціональною і спрямована 
на максимізацію власної вигоди.  

На думку неокласиків, вартість фінансових інструментів 
визначається двома основними параметрами: ризиковістю та 
рентабельністю.  

Серед численних концепцій неокласичного напрямку 
виокремимо основні: 

- теорема іррелевантності; 
- теорія вибору портфеля інвестицій; 
- модель оцінювання дохідності активів (CAPM); 
- теорія арбітражного ціноутворення.  
Неоінституційна теорія фінансування 
На відміну від неокласичної, неоінституційна теорія 

фінансування досліджує діяльність окремих інституцій та фінансові 
відносини, які виникають між ними, у комплексі та взаємозв’язку. 
Вона характеризується більшим рівнем об’єктивності та практичної 
значущості.  

Серед численних концепцій неоінституційної теорії 
виокремимо дві основні: 

- теорія агентських відносин; 
- теорія фінансового посередництва. 
Теорія агентських відносин. Предметом дослідження теорії є 

форми коопераційних зв’язків між окремими економічними 
суб’єктами, які прагнуть якомога краще реалізувати свої (власні) 
інтереси. 

Теорія фінансового посередництва. В основу цієї теорії 
покладено дослідження ролі та механізму функціонування 
фінансових посередників, що розглядаються як проміжна ланка в 
русі капіталів між безпосередніми капіталодавцями (приватними 
інвесторами) та капіталоодержувачами (підприємствами). На 
відміну від неокласичної теорії, яка розглядає процеси 
фінансування за умови існування досконалого ринку капіталів, 
концепція фінансового посередництва вивчає можливості 
зменшення операційних витрат, фінансових та інвестиційних 
ризиків, дефіцитів в інформаційному забезпеченні учасників 
недосконалого ринку капіталів шляхом активізації діяльності 
фінансових посередників (банківських установ торговців цінних 
паперів та ін.) 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
1. Охарактеризуйте абстрактний та конкретний капітал. 
2. Що таке інвестиційна діяльність. Які операції можна віднести до неї? 
3. Що таке фінансова діяльність. Які операції можна віднести до неї? 
4. Що таке операційна діяльність. Які операції можна віднести до неї? 
5. Охарактеризуйте види фінансової діяльності суб’єктів 
підприємництва. 
6. Назвіть форми фінансування підприємств. 
7. Охарактеризуйте класичну теорію фінансування. 
8. Охарактеризуйте неокласичну теорію фінансування. 
9. Охарактеризуйте інституційну теорію фінансування. 
Література: [3, 4, 5, 6]. 

 
 

Тема 2. Особливості фінансування суб’єктів підприємництва 
різних форм організації бізнесу 

 
План 

2.1. Класифікація організаційно-правових форм ведення бізнесу. 
2.2. Критерії прийняття рішення про вибір правової форми 
організації бізнесу.  
2.3. Фінансова діяльність господарських товариств. 
2.4. Фінансова діяльність державних підприємств. 

 
2.1 Важливою передумовою успішної підприємницької 

діяльності є вибір організаційно-правової форми її здійснення, який 
зазвичай обумовлюється низкою чинників (мірою відповідальності, 
системою оподаткування, потребою у фінансових коштах, 
можливістю зміни власника, управлінськими здібностями 
підприємця тощо). Суб’єкти підприємництва можуть бути організовані 
у різних організаційно-правових формах. За правом власності в 
Україні можуть діяти суб’єкти підприємництва, що належать до 
державної та комунальної, колективної та приватної форм 
власності. Господарська діяльність, реалізація певного 
інвестиційного проекту може здійснюватися зі створенням 
юридичної особи в результаті об’єднання ресурсів згідно з 
договором про спільну діяльність та на основі підприємницької 
діяльності без створення юридичної особи. Отже, в Україні можуть 
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діяти підприємства таких видів: 
- приватні, засновані на власності фізичної особи; 
- колективні, у т. ч. господарські товариства, кооперативи, 

засновані на власності фінансових груп; 
- комунальні, засновані на власності відповідної 

територіальної громади; 
- державні, засновані на державній власності, в т. ч. казенні; 
- суб’єкти господарювання з іноземними інвестиціями. 

 
Таблиця 2.1 

Класифікація організаційно-правових форм ведення бізнесу 
 

Форма 
власності 

Право власності 

Приватне Колективне Державне 

Юридичні 
особи 

Приватне 
підприємство 

- Колективне 
підприємство 
- Спільне 
підприємство 
- Кооператив 
- Господарські 
товариства: АТ, 
ТОВ, товариство з 
додатковою 
відповідальністю, 
повне та 
командитне 
товариство 

Державне 
підприємство 

Без 
створення 
юридичної 

особи 

Приватний 
підприємець 

На основі договору 
про спільну 

діяльність (СП) 

На основі 
договору про 

спільну діяльність 
(СП) 

Об’єднання Асоціація 

Асоціація 
Корпорація 
Консорціум 

Концерн 

Асоціація 
Корпорація 
Консорціум 

Концерн 
 

Суб’єкти господарювання можуть утворювати різного роду 
об’єднання. Об’єднання є юридичною особою, може мати 
самостійний і зведений баланси, розрахунковий та інші рахунки в 
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установах банків, печатку зі своїм найменуванням. Реєстрація 
об’єднання провадиться в порядку, встановленому законодавством. 
До основних видів об’єднань належать асоціації, корпорації, 
консорціуми, концерни. 

Асоціації (від лат. assotiatio – сполучення, з’єднання) – 
договірні об’єднання, створені з метою постійної координації 
господарської діяльності. Асоціація не має права втручатися у 
виробничу і комерційну діяльність будь-кого з її учасників. 

Корпорації (від. лат. corporatio –  спілка) – договірні 
об’єднання, створені на основі поєднання виробничих, наукових і 
комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень 
централізованого регулювання діяльності від кожного з учасників. 

Консорціуми (від. лат. consortium – спільність) – тимчасові 
статутні об’єднання промислового і банківського капіталу для 
досягнення спільної мети, як правило, при здійсненні крупних 
фінансових операцій чи реалізації спільного інвестиційного 
проекту.  

Концерни (від англ. concern – об’єднання) – статутні 
об’єднання підприємств промисловості, наукових організацій, 
транспорту, банків, торгівлі тощо на основі повної фінансової 
залежності від одного або групи підприємств, які перебувають під 
єдиним контролем. 

 
2.2. Основними критеріями, які слід враховувати, приймаючи 

рішення щодо вибору форми організації бізнесу є: 
1. Рівень відповідальності власників та їх кількість. 

Розрізняють форми підприємницької діяльності з обмеженою 
відповідальністю власників за зобов’язаннями підприємства, з 
необмеженою відповідальністю, а також змішані форми. У світовій 
практиці спостерігається чітка тенденція до вибору форм організації 
бізнесу з обмеженою відповідальністю, що пояснюється прагненням 
власників суб’єктів підприємництва обмежити свої ризики 
величиною вкладів у власний капітал. До таких форм належать 
насамперед товариства (товариства з обмеженою відповідальністю 
(ТОВ) та акціонерні товариства (AT)). 

2. Можливості участі в управлінні справами суб’єкта 
підприємництва та контролю за ним. Найважливіша функція 
власників підприємства полягає в участі в управлінні його 
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діяльністю. Залежно від того, який обсяг капіталу планує 
інвестувати потенційний власник у бізнесову діяльність, його 
бачення свого місця в управлінні бізнесом, обирається та чи інша 
форма організації підприємницької діяльності. 

Реалізувати свої права з управління підприємством власник 
може безпосередньо або через уповноважені ним органи. Зазначені 
права можуть бути також делеговані наглядовій раді, виконавчому 
або іншому органу, передбаченому статутом підприємства. У цьому 
контексті для багатьох інвесторів важливу роль також відіграє 
можливість забезпечення анонімності їх участі у справах 
підприємства. 

3. Можливості фінансування. Форма організації бізнесу 
визначає також можливості та умови залучення власного і 
позичкового капіталу. Так, рівень кредитоспроможності 
підприємства значною мірою залежить від рівня відповідальності за 
борги, а також від розміру власного капіталу. Можливості 
використання різних інструментів фінансування залежать також від 
правових обмежень і рівня доступу суб’єкта підприємництва до 
ринку капіталів, зокрема: 

публічні AT можуть залучати кошти шляхом емісії акцій та 
облігацій; 

ТОВ можуть залучати лише вклади учасників та шляхом 
емісії облігацій; 

партнерства не можуть залучати кошти шляхом емісії 
облігацій чи акцій. 

4. Умови передачі права власності та правонаступнщтво 
(порядок та затрати коштів і часу на вихід з числа власників 
суб’єкта підприємництва чи набуття права власності). Якщо 
корпоративні права підприємств мають вільний обіг на фондовій 
біржі чи іншому організованому ринку капіталів, то процедура 
передачі права власності є спрощеною. Якщо ж йдеться про 
підприємства із замкненим колом можливих власників, то 
процедура передачі права власності на них є дещо ускладненою і 
супроводжується підвищеними накладними витратами. Приймаючи 
відповідні рішення, слід також враховувати, що за деяких обставин 
позбутися права власності на суб’єкт господарювання можна лише у разі 
його реорганізації чи ліквідації. Останній варіант, як правило, 
пов’язаний з додатковими затратами. 
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5. Накладні витрати, зумовлені окремими формами організації 
бізнесу. Для різних форм організації бізнесу характерний різний рівень 
накладних витрат як при заснуванні, так і при здійсненні поточної 
фінансово-господарської діяльності. Ці витрати пов’язані з 
особливостями ведення фінансового та податкового обліку, складання 
звітності, із залученням додаткового капіталу, організацією управління 
тощо. Прикладом специфічних накладних витрат можуть бути емісійні 
витрати, витрати на обов’язкові аудиторські перевірки, обов’язкову 
публікацію звітності в засобах масової інформації, організацію зборів 
власників тощо.  

6. Законодавчі вимоги щодо відповідності виду діяльності 
формам організації бізнесу. Наприклад, банки можуть створюватися 
лише у формі AT чи ТОВ, страховики - юридичні особи - у формі 
акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з 
додатковою відповідальністю, ломбарди - у формі повних товариств. 
Дозвіл на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів 
можуть отримати AT, статутний капітал яких сформовано за рахунок 
виключно іменних акцій, ТОВ, товариства з додатковою 
відповідальністю, повні та командитні товариства, для яких операції з 
цінними паперами становлять виключний вид їх діяльності. 

 
2.3. До господарських товариств відносяться акціонерні 

товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з 
додатковою відповідальністю, повні та командитні товариства. 

Акціонерні товариства (AT) 
Акціонерне товариство - господарське товариство, статутний 

капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової 
номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються 
акціями. До акціонерних товариств належать: публічне акціонерне 
товариство, акції якого можуть розповсюджуватися публічно та 
приватно; приватне (закрите) акціонерне товариство, акції якого 
розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватися 
публічно, тобто купуватися та продаватися на біржі. Кількісний 
склад акціонерів приватного AT не може перевищувати 
100 акціонерів. Засновниками акціонерного товариства можуть бути одна, 
дві чи більше осіб. Засновниками може укладатися засновницький 
договір, у якому визначаються порядок провадження спільної 
діяльності щодо створення акціонерного товариства, кількість, тип і 
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клас акцій, що підлягають придбанню кожним засновником, номінальна 
вартість і вартість придбання цих акцій, строк і форма оплати вартості 
акцій, строк дії договору. Для створення акціонерного товариства 
засновники повинні провести закрите (приватне) розміщення його акцій, 
установчі збори та здійснити державну реєстрацію акціонерного 
товариства. Засновники несуть солідарну відповідальність за 
зобов’язаннями, що виникли до реєстрації акціонерного товариства.  

Загальні збори є вищим органом акціонерного товариства. 
Акціонерне товариство зобов’язане щороку скликати загальні збори 
(річні загальні збори). Річні загальні збори товариства проводяться 
не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Загальні збори 
акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у 
них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 % голосуючих 
акцій.  

Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що 
здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, 
контролює та регулює діяльність виконавчого органу. В акціонерних 
товариствах з кількістю акціонерів - власників простих акцій 10 осіб 
і більше створення наглядової ради є обов'язковим. У товаристві з 
кількістю акціонерів - власників простих акцій 9 осіб і менше у разі 
відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються 
загальними зборами. Кількісний склад наглядової ради 
встановлюється загальними зборами.  

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності 
акціонерного товариства загальні збори обирають ревізійну комісію 
(ревізора). В акціонерних товариствах з кількістю акціонерів - власників 
простих акцій товариства до 100 осіб запроваджується посада ревізора 
(або обирається ревізійна комісія), а в товариствах з кількістю 
акціонерів - власників простих акцій товариства більш як 100 осіб 
обов’язково обирається ревізійна комісія.  

Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) 
Товариством з обмеженою відповідальністю визнається 

товариство, що має статутний (складений) капітал, розділений на 
частки, розмір яких визначається установчими документами. 
Максимальна кількість учасників ТОВ може досягати 10 осіб. Учасники 
товариства несуть відповідальність у межах їх вкладів. Учасники 
товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну 
відповідальність за його зобов’язаннями у межах вартості невнесеної 
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частини вкладу кожного з учасників. 
Вищим органом ТОВ є загальні збори учасників. Вони 

складаються з учасників товариства або призначених ними 
представників. Представники учасників можуть бути постійними 
або призначеними на певний строк.  

У ТОВ створюється виконавчий орган: колегіальний (дирекція) 
або одноособовий (директор). Дирекцію очолює генеральний директор. 
Членами виконавчого органу можуть бути також і особи, які не є 
учасниками товариства. Дирекція (директор) підзвітна загальним 
зборам учасників і організує виконання їх рішень. Контроль за 
діяльністю дирекції (директора) ТОВ здійснюється ревізійною 
комісією, що утворюється загальними зборами учасників товариства з їх 
числа, в кількості, передбаченій установчими документами, але не 
менше 3 осіб. Члени дирекції (директор) не можуть бути членами 
ревізійної комісії. Перевірка діяльності дирекції (директора) 
товариства проводиться ревізійною комісією за дорученням зборів, з 
власної ініціативи або на вимогу учасників товариства. Без висновку 
ревізійної комісії загальні збори учасників товариства не мають права 
затверджувати баланс товариства.  

Командитні товариства 
Командитним товариством визнається товариство, в якому разом з 

одним або більше учасниками, які здійснюють від імені товариства 
підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за 
зобов’язаннями товариства всім своїм майном, є один або більше учасників, 
відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства 
(вкладників), та які не беруть участі у діяльності товариства. Якщо у 
командитному товаристві беруть участь два або більше учасників з 
повною відповідальністю, вони несуть солідарну відповідальність за 
боргами товариства. Особа може бути повним учасником тільки в 
одному командитному товаристві. Повний учасник командитного 
товариства не може бути учасником повного товариства.  

Вкладник командитного товариства має право: а) одержувати 
частину прибутку товариства відповідно до його частки у 
складеному капіталі товариства в порядку, встановленому 
засновницьким договором (меморандумом); б) діяти від імені 
товариства у разі видачі йому довіреності та відповідно до неї; 
в) переважно перед третіми особами набувати відчужувану частку (її 
частину) в складеному капіталі товариства; г) вимагати 
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першочергового повернення вкладу в разі ліквідації товариства; 
д) ознайомлюватися з річними звітами та балансами товариства; 
є) після закінчення фінансового року вийти з товариства та одержати 
свій вклад у порядку, встановленому засновницьким договором 
(меморандумом); є) передати свою частку (її частину) у складеному 
капіталі іншому вкладнику або третій особі, повідомивши про це 
товариство. Передання вкладником усієї своєї частки іншій особі 
припиняє його участь у командитному товаристві. Засновницьким 
договором (меморандумом) командитного товариства можуть бути 
передбачені також інші права вкладника. 

Управління справами командитного товариства здійснюється 
тільки учасниками з повною відповідальністю. У командитному 
товаристві, де є тільки один учасник з повною відповідальністю, 
управління справами здійснюється цим учасником самостійно. 
Вкладники не вправі перешкоджати діям учасників з повною 
відповідальністю по управлінню справами командитного товариства. 

Фінансування товариства може здійснюватися на основі 
додаткових внесків учасників, тезаврації прибутку, залучення 
банківських і комерційних позичок, у т. ч. шляхом емісії облігацій (за 
певних обставин). 

Повні товариства 
Повним визнається таке товариство, всі учасники якого 

займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну 
відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном. 
Особа може бути учасником тільки одного повного товариства. 

Ведення справ повного товариства здійснюється за загальною 
згодою всіх учасників та здійснюється всіма учасниками, або одним чи 
кількома з них, які виступають від імені товариства. В останньому 
випадку обсяг повноважень учасників визначається дорученням, яке 
повинно бути підписано рештою учасників товариства. Якщо в 
засновницькому договорі визначаються декілька учасників, які 
наділяються повноваженнями на ведення справ товариства, то 
передбачається, що кожен з них може діяти від імені товариства 
самостійно. У засновницькому договорі може бути відзначено, що такі 
учасники мають право вчиняти відповідні дії лише спільно. Учасники, 
яким було доручено ведення справ повного товариства, зобов’язані 
надавати решті учасників на їх вимогу повну інформацію про дії, що 
виконуються від імені та в інтересах товариства. Повноваження учасника 
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на ведення справ товариства припиняються повністю або частково з 
припиненням діяльності самого товариства у зв’язку з відмовою учасника 
від доручення чи скасуванням доручення на вимогу хоча б одного з решти 
учасників.  

Товариство з додатковою відповідальністю 
Товариством з додатковою відповідальністю визнається товариство, 

статутний капітал якого поділений на частки визначених установчими 
документами розмірів. Учасники такого товариства відповідають за його 
боргами своїми внесками до статутного капіталу, а при недостатності 
цих сум - додатково належним їм майном в однаковому для всіх 
учасників кратному розмірі до внеска кожного учасника. У товаристві 
з додатковою відповідальністю створюється статутний капітал, розмір 
якого повинен становити не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним 
заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, 
діючої на момент створення товариства. 

Граничний розмір відповідальності учасників передбачається в 
установчих документах. 

 
2.4 Державними підприємствами відповідно до Господарського 

кодексу України є підприємства, що діють на основі державної 
власності. Залежно від способу утворення (заснування) та 
формування статутного фонду в Україні діють підприємства унітарні. 
Державне унітарне підприємство утворюється компетентним органом 
державної влади в розпорядчому порядку на базі відокремленої 
частини державної власності, як правило, без поділу її на частки, і 
входить до сфери його управління. Органом управління державного 
унітарного підприємства є керівник підприємства, який 
призначається органом, до сфери управління якого входить 
підприємство, і є підзвітним цьому органові. Державні унітарні 
підприємства діють як державні комерційні підприємства або казенні 
підприємства.  

Державне комерційне підприємство є суб’єктом 
підприємницької діяльності, діє на основі статуту на принципах 
підприємництва, і несе відповідальність за наслідки своєї діяльності 
усім належним йому на праві господарського відання майном.  

Казенні підприємства створюються у тих видах економічної 
діяльності, в яких: 

- законом дозволено здійснення господарської діяльності 
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лише державним підприємствам; 
- основним (понад 50 %) споживачем продукції (робіт, послуг) 

виступає держава; 
- за умовами господарювання неможлива вільна конкуренція 

товаровиробників чи споживачів; 
- переважаючим (понад 50 %) є виробництво суспільно необхідної 

продукції (робіт, послуг), яке за своїми умовами і характером потреб, що 
ним задовольняються, як правило, не може бути рентабельним; 

- приватизацію майнових комплексів державних підприємств 
заборонено законом. 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 
1. Назвіть організаційно-правові форми господарювання. 
2. Охарактеризуйте некомерційні організації, що обслуговують домашні 
господарства. 
3. Що таке  асоціації, корпорації.. 
4. Назвіть основні критерії, які слід враховувати, приймаючи 
рішення щодо вибору форми організації бізнесу. 
5. Охарактеризуйте фінансову діяльність акціонерних товариств. 
6. Охарактеризуйте фінансову діяльність товариств з обмеженою 
відповідальністю. 
7. Охарактеризуйте фінансову діяльність командитних товариств. 
8. Охарактеризуйте фінансову діяльність повних товариств. 
9. Охарактеризуйте фінансову діяльність товариств з додатковою 
відповідальністю. 
10. Охарактеризуйте фінансову діяльність державних підпримств. 
Література: [3, 4, 5, 6, 9, 10, 11]. 

 
Тема 3. Формування власного капіталу підприємств 

 
План 

3.1. Власний капітал його функції та складові.   
3.2. Зареєстрований капітал та порядок його формування. 
3.3. Збільшення та зменшення зареєстрованого(статутного) 
капіталу АТ. 
3.4. Збільшення та зменшення статутного капіталу ТОВ. 
3.5. Резервний та додатковий капітал підприємства, його види. 

 

 



 24

 
3.1. Власний капітал підприємства – це підсумок першого 

розділу пасиву балансу, тобто перевищення балансової вартості 
активів підприємства над його зобов’язаннями. Основними 
складовими власного капіталу є зареєстрований (пайовий) капітал, 
капітал у дооцінках, додатковий і резервний капітал, 
нерозподілений прибуток, неоплачений та вилучений капітал. 
Показник власного капіталу є одним з головних індикаторів 
кредитоспроможності підприємства. Він – основа для визначення 
фінансової незалежності підприємства, його фінансової стійкості та 
стабільності. 

Сутність власного капіталу підприємства проявляється через 
його функції: 

1. Функція заснування та введення в дію підприємства. 
Власний капітал у частині статутного є фінансовою основою 

для запуску в дію нового суб’єкта господарювання. 
2. Функція відповідальності та гарантії.  
Чим більший власний капітал підприємства, зокрема статутний 

капітал, тим більших збитків може зазнати підприємство без загрози 
інтересам кредиторів, отже, тим вищою є його кредитоспроможність. 

3. Захисна функція. 
Чим більший власний капітал, тим краще захищеним є 

підприємство від впливу загрозливих для його існування факторів, 
оскільки саме за рахунок власного капіталу можуть покриватися 
збитки підприємства.  

4. Функція фінансування та забезпечення ліквідності.  
Внесками у власний капітал, разом зі спорудами, 

обладнанням, цінними паперами та іншими матеріальними 
цінностями, можуть бути грошові кошти. Вони можуть 
використовуватися для фінансування операційної та інвестиційної 
діяльності підприємства, а також для погашення заборгованості по 
позичках. 

5. База для нарахування дивідендів і розподілу майна. 
Одержаний протягом року прибуток або розподіляється та 
виплачується власникам корпоративних прав у вигляді дивідендів, або 
тезаврується (спрямовується на збільшення статутного чи резервного 
капіталу). Нарахування дивідендів, як правило, здійснюється за 
встановленою ставкою відповідно до частки акціонера (пайовика) в 
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статутному капіталі. Аналогічним чином відбувається розподіл майна 
підприємства у разі його ліквідації чи реорганізації. 

6. Функція управління та контролю.  
Найвищим органом АТ чи ТОВ є збори учасників товариства, 

які призначають керівні органи та ревізійну комісію. Фактичний 
контроль над підприємством здійснює власник контрольного пакета 
його корпоративних прав. Володіння контрольним пакетом дає 
можливість проводити власну стратегічну політику розвитку 
підприємства, формувати дивідендну політику, контролювати 
кадрові питання. Таким чином, статутний капітал забезпечує право 
на управління виробничими факторами та майном підприємства. 

7. Рекламна (репрезентативна) функція. Солідний 
статутний капітал (власний капітал) підприємства створює 
підґрунтя для довіри до нього не тільки з боку інвесторів, а й з боку 
постачальників факторів виробництва і споживачів готової 
продукції. Крім того, підприємству із солідним власним капіталом 
набагато легше залучити кваліфікований персонал. 

 
3.2. Статутний капітал акціонерного товариства - це капітал, 

що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій 
товариства. Він визначає мінімальний розмір майна товариства, який 
гарантує інтереси його кредиторів. Якщо після закінчення другого 
та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів 
акціонерного товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного 
капіталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого 
статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту в 
установленому законом порядку. 

Корпоративні права - це права власності на частку (пай) у 
статутному капіталі юридичної особи, включаючи права на 
управління, отримання відповідної частки прибутку такої 
юридичної особи, а також частки активів у разі її ліквідації. 
Емітентом корпоративних прав може бути держава в особі 
уповноваженого органу або юридична особа, яка від свого імені 
розміщує корпоративні права і зобов’язується виконувати 
обов’язки, що випливають з умов їх випуску. Акція товариства 
посвідчує корпоративні права акціонера щодо акціонерного 
товариства. 

Номінальна вартість акцій (часток) – це та вартість, яка 
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відображається в сертифікаті акцій (чи у свідоцтві учасника) та в 
умовах їх випуску і береться до уваги при визначені кількості 
голосів на зборах та реалізації інших прав власників. 

Акціонерне товариство може здійснювати розміщення акцій 
двох типів: простих і привілейованих. Прості акції товариства не 
підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери 
акціонерного товариства. Частина привілейованих акцій у розмірі 
статутного капіталу акціонерного товариства не може 
перевищувати 25 %. 

Розрізняють такі категорії привілейованих акцій: 
1. Привілейовані акції з фіксованими дивідендами.  
2. Привілейовані акції з мінімальним фіксованим дивідендом 

та додатковими бонусами.  
3. Кумулятивні привілейовані акції. 
Кожною привілейованою акцією одного класу її власнику-

акціонеру надається однакова сукупність прав. У статуті 
акціонерного товариства визначається обсяг прав, які надаються 
акціонеру-власнику кожного класу привілейованих акцій, у тому 
числі визначаються:  

1) розмір і черговість виплати дивідендів; 
2) ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації 

товариства;  
3) випадки та умови конвертації привілейованих акцій цього 

класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні 
папери;  

4) порядок отримання інформації. 
Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику-

акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права 
на:  

1) участь в управлінні акціонерним товариством;  
2) отримання дивідендів;  
3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна 

або вартості;  
4) отримання інформації про господарську діяльність 

акціонерного товариства. 
У теорії і практиці досить часто оперують показниками 

номінальний, балансовий, ринковий курс акцій, курс за 
капіталізованою вартістю. 
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Показник номінального ринкового курсу характеризує 
номінальну вартість капіталу підприємства, яка відображена у 
фінансовій звітності. 

Показник балансового (розрахункового) курсу корпоративнихправ 
характеризує структуру власного капіталу підприємства. Він показує 
величину чистих активів, які припадають на одну акцію (частку, пай) і 
дорівнює вираженому в процентах відношенню між власним капіталом (ВК) і 
статутним капіталом (СК).  

Для надання цьому показнику більшої об’єктивності 
розраховують скоригований балансовий курс, який, враховує 
приховані резерви (чи збитки) підприємства. 

 

%100êàï³òàë Ñòàòóòíèé
ðåçåðâè ïðèõîâàí³ êàï³òàë Âëàñíèé

.. ×
+

=êóðñáàëàíÑêîðèã  (3.1) 

 
Ринковий курс акцій - це вартість, за якою акції можуть 

купуватися і продаватися на біржах, позабіржових торговельно-
інформаційних системах та позабіржовому ринку. У країнах з 
розвинутим фондовим ринком ринковий курс акцій здебільшого 
встановлюється на фондовій біржі. Ринковий курс залежить від 
співвідношення попиту та пропозиції на цінні папери.  

Окрім балансового та ринкового курсу акцій, можна зустріти 
показник курсу акцій, визначений на основі розрахунку їх 
капіталізованої вартості (KKВ). Він розраховується як виражене у 
процентах відношення між капіталізованою вартістю (КВ) 
підприємства до його статутного капіталу (СК): 

%100
CK

KB
×=ÊÊÂ  ·                                         (3.2) 

 
Капіталізована вартість підприємства - це приведена до 

теперішньої вартості величина майбутніх доходів на основі їх 
дисконтування. За порівняно стабільних доходів підприємства та 
ставки дисконтування капіталізована вартість може визначатися за 
формулою: 

r

×Ï
KB =     (3.3) 

де ЧП - чистий прибуток підприємства, 
 r- коефіцієнт капіталізації.  
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%100

p
r =                                 (3.4) 

де р - ставка капіталізації;  
 
3.3 Згідно ст. 14. Закону України «Про акціонерні товариства» 

від 17.09.2008 № 514-VI мінімальний розмір статутного капіталу 
АТ повинен становити 1250 мінімальним заробітним платам, 
виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент 
створення товариства. 

Порядок збільшення ти зменшення статутного капіталу 
товариства встановлюється Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку (НКЦПФР). 

Статутний капітал акціонерного товариства збільшується 
шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення 
додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, 
встановленому НКЦПФР. Акціонерне товариство не має права приймати 
рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного 
розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж 
розмір його статутного капіталу. Збільшення статутного капіталу 
акціонерного товариства у разі наявності викуплених товариством 
акцій не допускається. Збільшення статутного капіталу акціонерного 
товариства для покриття збитків не допускається. Обов’язковою 
умовою збільшення статутного капіталу акціонерним товариством є 
відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення 
мінімальній величині. 

Статутний капітал акціонерного товариства зменшується в 
порядку, встановленому НКЦПФР, шляхом зменшення номінальної 
вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених 
товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо це 
передбачено статутом товариства. Після прийняття рішення про 
зменшення статутного капіталу акціонерного товариства виконавчий 
орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного 
кредитора, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені 
заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. У разі, якщо 
кредитор не звернувся у передбачений строк до товариства з 
письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства 
вчинення додаткових дій щодо зобов’язань перед ним. Зменшення 
акціонерним товариством статутного капіталу нижче встановленого 
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законом розміру має наслідком ліквідацію товариства. 
 
3.4. Статутний капітал ТОВ поділений на частки, розмір яких 

визначається установчими документами. У ТОВ створюється статутний 
капітал, розмір якого повинен становити не менше суми, еквівалентної 
100 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної 
заробітної плати, діючої на момент створення ТОВ. До моменту 
реєстрації ТОВ кожен з учасників зобов’язаний внести до статутного 
капіталу не менше 50 % вказаного в установчих документах вкладу. 
Внесення до статутного капіталу грошей підтверджується документами, 
виданими банківською установою. Частина статутного капіталу, що 
залишилася несплаченою, підлягає сплаті протягом першого року 
діяльності товариства. Якщо учасники протягом першого року 
діяльності товариства не сплатили повністю суму своїх вкладів, 
товариство повинне оголосити про зменшення свого статутного 
капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому 
порядку або прийняти рішення про ліквідацію товариства. Учаснику 
ТОВ, який повністю вніс свій вклад, видається свідоцтво товариства. 

Зменшення статутного капіталу ТОВ допускається після 
повідомлення про це в порядку, встановленому статутом, усіх його 
кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового 
припинення або виконання відповідних зобов’язань товариства та 
відшкодування їм збитків. Зменшення статутного капіталу ТОВ може 
здійснюватися двома основними способами: 

- у результаті виходу одного або кількох учасників зі складу 
товариства; 

- на основі зменшення частки у статутному капіталі всіх чи 
окремих учасників. 

Статутний капітал ТОВ можна збільшувати шляхом здійснення 
додаткових внесків чи реінвестування прибутку. 

 
3.5 Резервний капітал підприємства. У широкому розумінні до 

резервного капіталу належать усі складові капіталу, призначені для 
покриття можливих у майбутньому непередбачених збитків і втрат. 
У вузькому розумінні з резервним капіталом ідентифікується 
капітал, який формується за рахунок відрахувань з чистого 
прибутку  

За джерелами формування резерви поділяють на: 
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- капітальні резерви; 
- резервний капітал; 
- резерви. 
За способом відображення у звітності резерви поділяють на: 
- відкриті; 
- приховані.  
За обов’язковістю створення виокремлюють: 
- обов’язкові; 
- необов’язкові.  
Резервний капітал може використовуватися на такі основні 

цілі: 
- покриття збитків суб’єкта підприємництва;  
- виплата боргів у разі ліквідації підприємства; 
- виплата дивідендів (якщо величина резервів перевищує 

мінімально допустимий рівень); 
- інші цілі, передбачені законодавством чи засновницькими 

документами. 
Додатковий капітал - це сума приросту майна підприємства, 

яка виникла в результаті переоцінки (індексації), безоплатно 
одержаних необоротних активів та від емісійного доходу.  

Розрізняють додатковий вкладений капітал та інший 
додатковий капітал. 

Додатковий вкладений капітал - сума, на яку вартість реалізації 
випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість. Інший 
додатковий капітал - сума дооцінки необоротних активів, вартість 
активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших 
юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу. 

Додатковий вкладений капітал та інший додатковий капітал 
здебільшого можна використовувати за такими основними 
напрямами: 

по-перше, на покриття балансових збитків, за умови, що на ці 
цілі використані всі інші джерела; 

по-друге, на збільшення статутного чи пайового капіталу; 
по-третє, на покриття різниці між фактичною собівартістю 

вилученого капіталу, який анулюється, та його номіналом. 
 
3.6 Порядок складання звіту регламентується П(С)БО 5. 

Метою складання звіту про власний капітал є розкриття і аналіз 
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інформації щодо змін у складі власного капіталу підприємства 
протягом звітного періоду. Читаючи звіт, користувач може 
з’ясувати основні чинники (операції), які вплинули на зміни 
(збільшення чи зменшення) у складі власного капіталу в цілому та 
окремих його позицій зокрема. 

Звіт складається у формі шахової таблиці в розрізі статей, які 
включаються до складу першого розділу пасиву балансу та причин 
їх зміни. Шаховий принцип побудови звіту передбачає розміщення 
по горизонталі елементів (статей) власного капіталу, а по 
вертикалі - основних операцій, які можуть призвести до зміни 
окремих статей і власного капіталу в цілому. 

Звіт про власний капітал складається на підставі балансу, 
звіту про фінансові результати, а також аналітичних даних до 
відповідних облікових регістрів. 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 
1. Що таке власний капитала підприємства? 
2. Охарактеризуйте функції власного капіталу. 
3. Що таке корпоративні права? 
4. Назвіть види акцій підприємства та дайте їм характеристику. 
5. Охарактеризуйте зменшення та збільшення статутного капіталу 
акціонерних товариств. 
6. Охарактеризуйте збільшення і зменшення статутного капіталу ТОВ. 
7. Що таке пайовий і резервний капітал? 
8. За якими ознаками поділяються резерви підприємства? 
9. На які цілі може використовуватись резервний капітал? 
10. Як розраховується балансовий курс акцій? 
11. Як розраховується скоригований балансовий курс акцій? 
12. Охарактеризуйте звіт про власний капітал. 
Література: [3, 4, 5, 6, 9, 10, 11]. 
 

Тема 4. Внутрішні джерела фінансування підприємств 
 

План 
4.1. Сутність джерел фінансування підприємств. 
4.2. Самофінансування підприємства. 
4.3 Грошовий потік підприємства і його класифікація 

 

 



 32

4.4.Операційний грошовий потік (Cash-flov) 
4.5. Показники Cash-flov 
4,6. Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності 
4.7. Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності 

 
4.1 Фінансування підприємств здійснюється за рахунок 

власних, централізованих та залучених коштів. 
Власні фінансові ресурси: статутний капітал, нерозподілений 

прибуток, амортизація, продаж активів, доходи від емісії простих акцій. 
Централізовані фінансові ресурси: кошти державного бюджету і 

місцевих бюджетів, кошти державних позабюджетних фондів, кошти 
благодійних фондів. 

Залучені та позичені фінансові ресурси: довгострокові кредити 
комерційних банків, розміщення облігацій, лізинг, спеціальні фонди та 
програми, комерційні кредити. 

Найприйнятнішим для підприємства є комплексний підхід до 
вибору джерел фінансування. Необхідно врахувати, що 
фінансування за рахунок власного капіталу не призводить до 
виникнення зобов’язань, а за рахунок позичкового капіталу викликає 
фінансові зобов’язання підприємства. Водночас треба мати на увазі, 
що за всі зовнішні фінансові ресурси підприємства необхідно 
платити відсотки. Тому ці ресурси є предметом особливої уваги 
менеджерів підприємства. 

Основними елементами внутрішніх джерел фінансування 
підприємств є такі: 

- чистий прибуток; 
- амортизаційні відрахування; 
- забезпечення наступних витрат і платежів. 
 
4.2. Основним внутрішнім джерелом є самофінансування, 

яке пов’язане з реінвестуванням (тезаврацією) прибутку у відкритій 
чи прихованій формі. Ефект самофінансування проявляється з 
моменту одержання чистого прибутку до моменту його визначення, 
розпролілу та виплати дивідендів. У світовій економічній літературі 
залежно від способу відображення прибутку у звітності, зокрема в 
балансі, виділяють: 

а)  приховане самофінансування (пов’язане із використанням 
прихованого прибутку), який виникає внаслідок формування 
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прихованих резервів; 
б) відкрите самофінансування (тезаврація прибутку). 
Приховане самофінансування повязане з використанням 

прихованого прибутку. Приховування прибутку здійснюється у 
результаті формування прихованих резервів. Приховані резерви - 
це частина власного капіталу підприємства, яка жодним чином не 
відображена в його балансі.  

Тезаврація прибутку - це спрямування його на формування 
власного капіталу підприємства з метою фінансування 
інвестиційної та операційної діяльності. Величина тезаврації 
відповідає обсягу чистого прибутку, який залишився у 
розпорядженні підприємства після сплати всіх податків та 
нарахування дивідендів. 

Для визначення рівня самофінансування розраховують 
коефіцієнт самофінансування: 

 

прибуток  Чистий

прибуток  ийТезаврован
сф =K                            (4.1) 

Тезаврований прибуток відображається в балансі за такими 
позиціями: 

у пасиві за статтями: нерозподілений прибуток; резервний 
капітал; статутний капітал. При тезаврації прибутку, як правило, 
підвищується курс корпоративних прав підприємства; 

в активі він може бути спрямований на фінансування будь-
яких майнових об’єктів: оборотних і необоротних; 
короткострокових і довгострокових. 

Необхідно пам’ятати, що нерозподілений прибуток є 
власністю засновників (учасників) i тому збільшує суму власного 
капіталу, а сума збитку відповідно зменшує суму власного 
капіталу. 

До основних переваг самофінансування слід віднести такі: 
- залучені кошти не потрібно повертати та сплачувати 

винагороду за користування ними; 
- відсутність затрат при мобілізації коштів; 
- не потрібно надавати кредитне забезпечення; 
- підвищується фінансова незалежність та 

кредитоспроможність підприємства. 
Недоліки відкритого самофінансування (тезаврації): 
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- оскільки на реінвестування спрямовується чистий прибуток, 
попередньо він підлягає оподаткуванню, у результаті чого вартість 
цього джерела фінансування збільшується; 

- обмежені можливості контролю за внутрішнім фінансуванням 
знижують вимоги до ефективного використання коштів; 

- помилковість інвестицій (оскільки рентабельність 
реінвестицій може бути нижчою середньоринкової процентної 
ставки, це може призвести до зниження ефективності ринку 
капіталів у цілому). 

 
4.3 Грошовий потік – це результат руху коштів внаслідок 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльності; це різниця між 
вхідними та вихідними грошовими потоками. 

Вхідний грошовий потік є складовою частиною сукупного 
грошового потоку суб’єкта підприємництва у результаті здійснення 
його основної, інвестиційної та фінансової діяльності. До вхідних 
грошових потоків підприємства можна навести: 1) надходження виручки 
від реалізації товарів, робіт та послуг; 2) отримання банківського кредиту; 
3) отримання безповоротної фінансової допомоги; 4) надходження від 
емісії корпоративних облігацій та інші.  

Вихідний грошовий потік також є складовою частиною сукупного 
грошового потоку суб’єкта підприємництва у результаті здійснення його 
основної, інвестиційної та фінансової діяльності. До вихідних грошових 
потоків підприємства можна навести: 1) оплата рахунків постачальників, 
2) погашення банківського кредиту, 3) виплати дивідендів власникам 
корпоративних прав, 4) викуп корпоративних облігацій, 5) фінансування 
придбання основних засобів та інші.  

Загальний грошовий потік підприємства можна 
класифікувати: 

1. За місцем виникнення: 
- по всьому підприємству, 
- по окремомк підрозділу, 
- по окремим господарським операціям.  
2. За видами економічної діяльності: 
- від інвестиційної діяльності,  
- від операційної діяльності, 
- від фінансової діяльності. 
3. За впливом на розмір фінансових ресурсів: 
- позитивний грошовий потік, 
- негативний грошовий потік. 
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4. За ритмічністю надходження коштів: 
- регулярний, 
- нерегулярний. 
5. За відповідністю потребам підприємства: 
- надлишковий,  
- дефіцитний. 
 
4.4.  Основою розрахунку загального Cash-flow є 

операційний Cash-flow, який характеризує величину чистих 
грошових потоків, що утворюються в результаті операційної 
діяльності, тобто частину виручки від реалізації, яка залишається в 
розпорядженні підприємства в певному періоді після здійснення 
всіх грошових видатків операційного характеру. Цей показник 
можна розглядати як критерій оцінки внутрішнього потенціалу 
фінансування підприємства. Достатній розмір операційного Cash-
flow створює сприятливі передумови для залучення фінансових 
ресурсів із зовнішніх джерел.  

Прямий метод, при використанні якого чистий грошовий 
потік (Cash-flow) від операційної діяльності розраховується як 
різниця між вхідними та вихідними грошовими потоками, що 
мають безпосереднє відношення до операційної діяльності 
підприємства. До вхідних грошових потоків належать: грошові 
надходження від продажу товарів у звітному періоді; погашення 
дебіторської заборгованості; інші грошові надходження від 
операційної діяльності (від реалізації оборотних активів, 
операційної оренди активів тощо). До вихідних грошових потоків 
належать грошові видатки на покриття витрат, які включаються у 
собівартість продукції, адміністративних витрат, витрат на збут, 
інших витрат у рамках операційної діяльності, а також податки на 
прибуток та відсотки за користування позичками. 

Непрямий метод. Вихідною величиною при використанні 
цього методу є фінансові результати від операційної діяльності. 
Здійснюється зворотний до прямого методу розрахунок: 
операційні прибутки (збитки) коригуються на статті доходів 
(зменшуються) і витрат (збільшуються), які не впливають на 
обсяг грошових засобів (амортизація, забезпечення наступних 
витрат і платежів), а також на суму змін в оборотних активах та 
поточних зобов’язань, що пов’язані з рухом коштів у рамках 
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операційної діяльності та сплатою відсотків за користування 
позичками. 

 
4.5 Показники, базою розрахунку яких є операційний Cash-

flow, широко використовуються при оцінці фінансового стану 
підприємства та визначенні його кредитоспроможності.  

Показник Cash-flow можна розглядати з трьох позицій: 
1) як індикатор ліквідності та платоспроможності підприємства; 
2) як показник результативності фінансово-господарської 

діяльності (індикатор теперішньої та майбутньої дохідності 
підприємства); 

3) як індикатор спроможності до фінансування за рахунок 
внутрішніх джерел. 

До основних показників Cash-flow, які розраховують на 
практиці, належать такі: 

1. Показник тривалості погашення заборгованості. 
Визначається шляхом ділення позичкового капіталу нетто 
(зменшеного на суму грошових коштів, їх еквівалентів, поточних 
фінансових інвестицій та чистої реалізаційної вартості поточної 
дебіторської заборгованості). на Cash-flow (операційний). Під 
позичковим капіталом розуміють усі зобов’язання підприємства: 
короткострокові, довгострокові, забезпечення наступних витрат і 
платежів тощо. Слугує індикатором спроможності підприємства за 
рахунок власних ресурсів виконувати свої зобов’язання. Показує, 
скільки років (чи періодів) підприємству потрібно (за даного рівня 
операційного Cash-flow), щоб розрахуватися зі своїми боргами за 
рахунок результатів операційної діяльності.  

2. Показник обернено пропорційний до тривалості 
погашення заборгованості. Відношення Cash-flow до заборгованості 
(нетто). Показує здатність підприємства розрахуватись зі своїми 
боргами за рахунок грошових надходжень від операційної діяльності. 

3. Показник самофінансування інвестицій, %. Визначається 
шляхом ділення операційного Cash-flow на величину чистих 
інвестицій (сума приросту нематеріальних активів, основних засобів і 
довгострокових фінансових інвестицій). Показує частку інвестицій, 
профінансовану за рахунок внутрішніх джерел. Чим вищий цей 
показник, тим менше підприємство вдавалося до залучення зовнішніх 
фінансових ресурсів при фінансуванні інвестицій. 
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4. Чиста Cash-flow-маржа, %: показник відношення Cash-
flow (операційного) до обороту від реалізації продукції. 
Характеризує величину Cash-flow, яка припадає на одиницю 
обороту від реалізації. Показує, скільки процентів виручки від 
реалізації залишається на підприємстві після здійснення всіх 
платежів у рамках операційної діяльності. 

5. Показник відношення Cash-flow до власного капіталу. 
Показує чистий грошовий потік на одиницю власного капіталу. 

 
4.6. Рух грошових коштів у результаті фінансової 

діяльності  визначається на основі оцінки змін у статтях балансу за 
розділом «Власний капітал» і статтях, пов’язаних з фінансовою 
діяльністю, у розділах балансу «Забезпечення наступних витрат і 
платежів», «Довгострокові зобов’язання» і «Поточні зобов’язання» 
(«Короткострокові кредити банків» і «Поточна заборгованість за 
довгостроковими зобов’язаннями», «Поточні зобов’язання за 
розрахунками з учасниками» тощо). До вхідних грошових потоків 

у результаті фінансової діяльності підприємства належать такі: 
- надходження грошових коштів від розміщення акцій та 

інших операцій, що призводять до збільшення власного капіталу на 
основі залучення зовнішніх джерел (у балансі, як правило, 
відображається за статтями «Статутний капітал» і «Додатковий 
вкладений капітал»); 

- надходження грошових коштів у результаті утворення 
боргових зобов’язань (позичок, векселів, облігацій, а також інших 
видів коротко- і довгострокових зобов’язань, не пов’язаних з 
операційною діяльністю). 

Вихідні грошові потоки у рамках фінансової діяльності 
формуються з таких складових: 

- виплати грошових коштів для погашення отриманих 
позичок; 

- сплачені грошовими коштами дивіденди; 
- грошові видатки, спрямовані для викупу раніше випущених 

акцій підприємства; 
- виплати грошових коштів орендодавцеві для погашення 

заборгованості за фінансовою орендою та іншими платежами, 
пов’язаними з фінансовою діяльністю. 

 
4.7. Рух грошових коштів у результаті інвестиційної 
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діяльності. Інвестиційний Cash-flow визначається на основі аналізу 
змін у статтях розділу балансу «Необоротні активи» та статті 
«Поточні фінансові інвестиції» як різниця між вхідними та 
вихідними грошовими потоками за цими статтями. 

Вхідні грошові потоки в результаті інвестиційної діяльності 
формуються з таких складових: 

- грошові надходження від реалізації фінансових інвестицій - 
суми, які надійшли на підприємство від продажу акцій або боргових 
зобов’язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших 
підприємств; 

- надходження грошових коштів від продажу основних 
засобів, нематеріальних активів, дочірніх підприємств та інших 
господарських надходжень; 

- надходження грошових коштів у вигляді процентів за 
аванси грошовими коштами та позичками, наданими іншим 
сторонам за фінансовими інвестиціями в боргові цінні папери, за 
використання переданих у фінансову оренду необоротних 
активів тощо; 

- вирахувані з операційного Сash-flow доходи у вигляді 
дивідендів; 

- надходження грошових коштів від повернення авансів (крім 
авансів, пов’язаних з операційною діяльністю) і позичок, наданих 
іншим сторонам; 

- надходження грошових коштів від ф’ючерсних, форвардних 
контрактів, опціонів тощо. 

До вихідних грошових потоків у рамках інвестиційної 
діяльності належать такі: 

- виплати грошових коштів для придбання акцій або боргових 
зобов’язань інших підприємств, а також часток участі у спільних 
підприємствах; 

- грошові виплати, спрямовані на придбання основних засобів, 
нематеріальних активів та інших необоротних активів (крім 
фінансових інвестицій); визначається як різниця між первісною 
вартістю основних засобів на початок і кінець періоду, збільшена на 
вартість реалізованих необоротних активів; 

- грошові кошти, сплачені за придбані дочірні підприємства та 
інші господарські одиниці (за вирахуванням грошових коштів, 
придбаних у складі майнового комплексу); 
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- аванси (крім пов’язаних з операційною діяльністю) і позички 
грошовими коштами, надані іншим сторонам (крім авансів і 
позичок фінансових установ); 

- виплати грошових коштів за ф’ючерсними, форвардними 
контрактами, опціонами тощо (за винятком випадків, коли такі 
контракти укладаються для операційної діяльності підприємства 
або виплати класифікуються як фінансова діяльність). 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 
1. Назвіть джерела фінансування підприємств. 
2. Що таке самофінансування? 
3. Назвіть переваги та недоліки відкритого самофінансування. 
4. Назвіть фінансові показники оцінки сукупного грошового потоку. 
5. Охарактеризуйте методи управління грошовими потоками 
підприємства. 
Література: [3, 4, 5, 6, 9, 10, 11]. 
 
 

Тема 5. Дивідендна політика підприємств 
 

План 
5.1 Зміст, значення та основні завдання дивідендної політики. 
5.2 Види  дивідендної політики. 
5.3 Процедура дивідендних виплат  
5.4 Оцінка дивідендної політики та її результатів методом 
коефіцієнтів 

 
5.1 Дивіденди - 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.  

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; 
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- 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. 

 
5.2. Залежно від власних стратегічних цілей, акціонерна 

корпорація може застосовувати такі види дивідендної політики. 
Політика «нульового» дивіденду полягає у невиплаті 

дивідендів взагалі. Це означає, що компанія свідомо попереджає 
акціонерів про «нульову» дивідендну політику, а акціонери 
підтверджують свою згоду (чи незгоду) з даною політикою, голосуючи за 
це фактами купівлі (чи продажу) акцій компанії.  

Політика «100 %» дивіденду. Вона відносно рідко трапляється у 
практиці діяльності підприємств. її сутність полягає у виділенні 
100% нерозподіленого прибутку на виплату дивідендів. Така політика 
може бути виправдана виключно для підприємств, які обмежені у 
зростанні специфікою своєї діяльності. Наприклад, підприємства, що 
займаються видобутком корисних копалин. У будь-якому випадку, 
даний тип політики не можна відносити до особливо раціонального. 

Політика фіксованого дивіденду часто застосовується у практиці 
акціонерних товариств. Вона полягає у виділенні однієї і тієї самої 
абсолютної величини дивідендів із розрахунку на одну акцію. Коли 
немає чистого прибутку компанії в даному обліковому періоді, на 
виплату дивідендів можуть скерувати резервний фонд компанії. Політика 
фіксованого дивіденду характерна для привілейованих акцій, проте 
декотрі товариства можуть застосовувати її і до простих акцій. 

Політика фіксованого дивіденду з преміальними виплатами. 
Політика фіксованого дивіденду з преміальними виплатами 
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передбачає на додаток до фіксованої (гарантованої) частини дивідендів 
ще і додаткові преміальні виплати у ті періоди, коли керівництво 
компанією вирішить їх виплатити. Преміальні кошти виплачуються 
тоді, коли компанія досягає особливо позитивних фінансових 
результатів.  

Політика виділення на дивіденди фіксованого відсотка з 
прибутку. Ця політика є найпоширенішою. Сутність цієї дивідендної 
політики визначається саме методом обчислення дивідендів із 
розрахунку на одну акцію. Для такого обчислення, початково вирішують, 
яку частку (відсоток) чистого прибутку може бути виділено на виплату 
дивідендів. Потім знаходять абсолютне значення цієї частки чистого 
прибутку. Це і буде сума виділена на виплату дивідендів за акціями. Для 
того, щоб знайти суму дивідендів, яка припадає на одну акцію, 
потрібно суму, виділену на виплату дивідендів за акціями, поділити 
на кількість звичайних акцій, що перебувають в обігу. 

Прогресивна дивідендна політика. Вона передбачає поступове, 
постійне збільшення дивідендних виплат із розрахунку на одну 
акцію. Дуже часто це поступове збільшення дивідендів проявляється 
постійним темпом приросту дивідендних виплат. Практика країн із 
розвинутими ринковими економічними системами показує, що більшість 
акціонерних корпорацій здійснюють поквартальну виплату дивідендів. 
Отже, для запровадження прогресивної дивідендної політики, треба 
забезпечувати приріст стосовно дивідендних виплат аналогічного кварталу 
попереднього року.  

Регресивна дивідендна політика передбачає стале та поступове 
зменшення дивідендних виплат, що еквівалентно їх приросту з 
від’ємним темпом. Застосування цієї політики часто призводить до того, 
що акціонери вирішують продати акції товариства. Якщо прогресивна 
дивідендна політика часто приводить до зростання курсу акцій, то 
регресивна - до падіння. 

Політика негрошових виплат. У цьому випадку замість 
прямих грошових дивідендних виплат використовують, як правило, 
найближчі грошові замінники. Заслуговує на увагу політика 
виплати дивідендів випуском нових цінних паперів, наприклад, 
акцій чи облігацій. 

Політика нагромаджених кумулятивних дивідендів. За цієї 
політики дивіденди оголошуються, проте виплата їх відкладається 
до кращих часів. 
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5.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими 
акціями приймається загальними зборами акціонерного товариства. 
Розмір дивідендів за привілейованими акціями всіх класів 
визначається у статуті акціонерного товариства. Для кожної 
виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства 
встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на 
отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення 
переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може 
передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. 
Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання 
дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 
10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів публічне 
товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати 
дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) 
перебуває таке товариство. 

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати 
складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, 
але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів 
залишається в особи, зазначеної у такому переліку.  

 
5.4. Виділяють дві групи показників, які характеризують 

дивідендну політику: 
- коефіцієнти обігу акціонерного капіталу; 
- коефіцієнти оцінки ринком капіталу дохідності акцій. 
У першій групі базовим показником є коефіцієнт чистого 

прибутку на одну акцію, визначений за формулою: 
 

обігу в акційзвичайних  Кількість

прибуток Чистий
=ЧПАK                       

(5.1) 
 
Важливість коефіцієнта полягає утому, що він визначає 

інвестиційні можливості суб’єкта підприємництва. 
Показник дивідендних виплат на одну звичайну акцію 

розраховується за формулою: 
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обігу в акцій  Кількість

акціями звичайними за формі грошовій в Дивіденди
=ДВАП   

(5.2) 
Коефіцієнт дивідендних виплат: 
 

%100
акцію 1 на прибуток Чистий

акцію  1 на Дивіденди
×=ДВК                (5.3) 

 
Він означає скільки відсотків чистого прибутку розподілено 

акціонерним товариством у вигляді дивідендних виплат. 
Коефіцієнт кратності покриття дивідендів прибутком: 
 

акцію 1 на Дивіденд

акцію  1 на прибуток Чистий
=КПДК                               

(5.4) 
 

Показник визначає стратегічну можливість виплат дивідендів. 
Висока кратність покриття показує, що дивіденди захищені від ризику їх 
невиплати навіть у тих випадках, коли прибуток скорочується. 
Нормальним є показник кратності від 2 до 4. 

Для оцінки потенційного зростання корпорації використовується 
коефіцієнт реінвестування: 

 

Креінвест

.
= 

Прибутковість капіталу ×  Коефіцієнт утримання 
 

      (5.5) 

Він означає, на скільки відсотків може забезпечити темпи зростання 
за рахунок внутрішніх джерел компанія.  

Коефіцієнт утримання є дуже важливим показником впливу 
дивідендної політики на перспективний економічний розвиток суб’єкта 
підприємництва. Він розраховується за формулою: 
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Кутримання = 
Прибуток на 1 акцію - Дивіденд на 1 акцію 

Прибуток на 1 акцію 
 

100%    (5.6) 

До другої групи показників оцінки ринкової дохідності акцій 
відносять: 

- мультиплікатор курсу акцій, або коефіцієнт Р/Е; 
- мультиплікатор дивіденду акції. 
Коефіцієнт Р/Е  визначається за формулою: 
 

акцію 1 на прибуток Чистий

акції ціна Поточна
=E

P                              

(5.7) 
 

Коефіцієнт Р/Е - співвідношення ціни і прибутку на одну акцію - є 
фундаментальним показником привабливості акції для інвестора. 
Високий показник знижує можливість поглинання товариства його 
конкурентами. І навпаки: товариство розширює свої можливості 
купувати інші фірми шляхом обміну акціями, а не у формі оплати 
грошовими коштами. Він означає, у скільки разів курс акції перевищує її 
дохідність. Коефіцієнт PIE публікується щодня в біржових 
бюлетенях і фінансовій пресі. 

Мультиплікатор дивіденду акції - характеризує відношення 
поточної ціни акції до дивіденду. Він визначається за формулою: 

 

акцію 1 на Дивіденд

акції  ціна Поточна
=ДАаторМультиплік                 

(5.8) 
 

Він показує у скільки разів буде перевищення курсу акції над 
одержуваним дивідендом. 

 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
1. Що таке дивіденди? 
2. Назвіть види дивідендів. 
3. Дайте визначення дивідендної політики. 
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4. Назвіть основні коефіцієнти, на підставі яких можна дати 
загальну оцінку дивідендної політики корпорації. 
5. Назвіть основні завдання дивідендної політики. 
6. Дайте характеристику процедурі дивідендних виплат. 
Література: [3, 4, 5, 6]. 

 
 
 
 
 

Тема 6. Фінансування підприємств за рахунок позичкового 
капіталу 

 
План 

6.1. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові. 
6.2. Фінансові кредити. 
6.3 Комерційні кредити. 
6.4. Кредитоспроможність підприємства. 
6.5. Особливості проведення операцій факторингу. 

 
6.1 Кредитор - юридична та (або) фізична особа, яка має 

підтверджені належними документами грошові вимоги до 
боржника, в тому числі вимоги з виплати заробітної плати, зі сплати 
податків, інших обов’язкових платежів тощо. Позичковий капітал 
підприємства може формуватись за рахунок зовнішніх та 
внутрішніх джерел. Найважливіші параметри позичкового капіталу 
підприємства наведені в табл. 6.1. 

Таблиця 6.1 
Основні характеристики позичкового капіталу 

 
Параметри Класифікація 

Строковість  короткостроковий позичковий капітал (до 12 
місяців); 
довгостроковий позичковий капітал (понад рік). 

Капіталодавець банки та інші фінансово-кредитні інститути; 
постачальники та клієнти; 
власники; 
персонал; 
держава. 
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Умови одержання відповідно до договору; 
відповідно до законодавчих актів; 
відповідно довнутрішніх нормативних 
документів. 

Цілі використання здійснення інвестицій; 
поповнення оборотних активів. 

Форми залучення грошові кошти; 
товарна форма. 

Параметри 
забезпечення 

забезпечені заставою (майном, майновими 
правами, цінними паперами); 
гарантовані (банками, фінансами чи майном 
третьої особи); 
незабезпечені. 

Плата за користування 
капіталом 

виплата процентів: 
- фіксована процентна ставка; 
- плаваюча процентна ставка 
без процентів. 

Порядок погашення одноразовий платіж; 
багаторазові платежі; 
з регресією платежів; 
у заздалегідь визначений термін чи без такого. 

 
Залежно від строків виконання зобов’язань вітчизняними 

стандартами бухгалтерського обліку позичковий капітал 
поділяється на довгостроковий і поточний. 

Згідно з П(С)БО 2 під довгостроковими зобов’язаннями слід 
розуміти зобов’язання, що будуть погашені протягом строку, який 
перевищує 12 календарних місяців, або протягом строку, що 
перевищує операційний цикл, якщо він більший 12 календарних 
місяців. 

Довгострокові зобов’язання і відповідно довгостроковий 
позичковий капітал підприємства можна класифікувати за такими 
видами: 

- позички банків та інші позички, термін погашення яких 
перевищує 12 календарних місяців; 

- довгострокові зобов’язання за емітованими облігаціями; 
- відстрочені податкові зобов’язання; 
- довгострокові векселі видані; 
- довгострокові зобов’язання з фінансової оренди та оренди 

цілісних майнових комплексів; 
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- інші довгострокові зобов’язання, зокрема відповідно до 
законодавства відстрочена заборгованість з податків (інших обов’яз-
кових платежів), фінансова допомога на зворотній основі тощо. 

Під поточними (короткостроковими) зобов’язаннями 
необхідно розуміти зобов’язання, що будуть погашені протягом 
операційного циклу або повинні бути погашені протягом 12 місяців 
з дати складання балансу. Поточний позичковий капітал може 
формуватися за рахунок таких видів зобов’язань: 

- короткострокові кредити банків; 
- поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями; 
- векселі видані; 
- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; 
- поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів; 
- поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом; 
- поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування; 
- поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці; 
- поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками; 
- поточні зобов’язання із внутрішніх розрахунків; 
- інші поточні зобов’язання. 
 
6.2 Фінансовий кредит - це позичковий капітал, який 

надається банком-резидентом або нерезидентом, у позичку 
юридичній або фізичній особі на визначений строк для цільового 
використання та під відсоток. 

Основним різновидом фінансових кредитів є банківський 

кредит, який надається суб’єктам кредитування всіх форм 
власності у тимчасове користування на умовах, передбачених 
кредитним договором. Основними з цих умов є: забезпеченість, 
повернення, строковість, платність і цільова спрямованість. 

Кредити, які надаються банками, за строками користування 
поділяються здебільшого на:  

а) короткострокові — до 1 року; 
б) середньострокові — до 3 років; 
в) довгострокові — понад 3 роки. 
 
6.3 Комерційний кредит — це форма кредиту, яка 

характеризує відносини позички між двома суб’єктами 
господарської діяльності, що виникають у результаті одержаних 
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авансів у рахунок наступних поставок продукції (робіт, послуг) чи 
одержання товарів з відстрочкою платежів.  

Кредитором виступають комерційні партнери підприємства. 
До основних різновидів комерційних кредитів належать: 

- товарні кредити; 
- одержані аванси.  
У результаті залучення товарного кредиту у підприємства 

виникає кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги). 
Здебільшого товарні кредити мають короткостроковий характер і 
спрямовуються на фінансування оборотних активів, як правило, 
запасів. Відносини товарного кредиту регулюються договором 
купівлі-продажу, в якому передбачена поставка товарів з 
відстроченням платежу. Товарні кредити можуть надаватися з 
оформленням векселя чи без нього. 

Основною метою надання товарних кредитів є стимулювання 
збуту продукції та прив’язка окремих перспективних клієнтів до 
постачальника. Зрозуміло, що за інших рівних умов клієнти 
закуповуватимуть товари у тих постачальників, які пропонують 
вигідніші умови розрахунків, зокрема надають товарні кредити чи 
знижки. Відповідні відстрочки платежів надаються, як правило, 
постійним клієнтам. Якщо відносини товарного кредитування є 
стабільними, то такого роду короткострокові кредити набувають 
довгострокового характеру. 

Важливим питанням, пов’язаним з комерційним 
кредитуванням, є вартість кредиту. Ця вартість залежить від таких 
основних чинників: 

- рівня знижки до базової ціни (сконто) товару у разі 
здійснення дострокових розрахунків; 

- періоду, протягом якого надаються знижки; 
- періоду відстрочення платежів. 
Ефективна ставка процента для позичальника (Re) за 

товарним кредитом може розраховуватися за такою формулою: 
 

360
h-z

SK
Re ×=                                                (6.1) 

де SK -величина знижки (%); h - період дії знижки (днів); z - 
тривалість відстрочки платежу (днів). 

Товарний кредит доцільно використовувати в тому разі, коли 
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процентна ставка за його використання буде меншою, ніж ставка за 
банківський кредит, який підприємство може отримати на 
аналогічний період. 

До основних переваг товарного кредиту належать: 
- відносна швидкість і технічна зручність отримання; 
- кредитори здебільшого не вимагають додаткового 

кредитного забезпечення; 
- вимоги до кредитоспроможності позичальника є нижчими, 

ніж при банківському кредитуванні; 
- порівняно легший процес узгодження пролонгації кредиту. 
Слід враховувати також недоліки залучення товарних 

кредитів: 
- відсоткова ставка, як правило, перевищує вартість 

банківського кредиту; 
- небезпека високої залежності від постачальників; 
- знижується контроль за ефективністю використання 

позичкового капіталу. 
Важливим елементом позичкового капіталу підприємства є 

одержані аванси від клієнтів. Йдеться про одержані аванси під 
поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а також 
суми попередньої оплати покупцями і замовниками рахунків 
постачальника за продукцію і виконані роботи. Аванси можуть бути 
як коротко-, так і довгостроковими. 

 
6.4. Кредитоспроможність - наявність у потенційного 

позичальника передумов для отримання кредиту і здатність 
повернути його; це здатність підприємства в повному обсязі й у 
визначений кредитною угодою термін розрахуватися за своїми 
борговими зобов’язаннями.  

Кредитоспроможність позичальника визначається 
показниками, що характеризують його акуратність при розрахунках 
за раніше отриманими кредитами, його поточне фінансове 
становище, спроможність у разі необхідності мобілізувати кошти з 
різних джерел, забезпечити оперативну трансформацію активів у 
грошові кошти. Кожен банк розробляє власні критерії та методики 
оцінки кредитоспроможності позичальника. 

У науково-практичній літературі здебільшого виокремлюють 
кількісні та якісні критерії кредитоспроможності. Кількісні критерії 
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пов’язані з оцінкою поточного та перспективного фінансового 
стану позичальника, а якісні виявляються на основі оцінки 
менеджменту підприємства та його ситуації на ринку факторів 
виробництва і збуту продукції. 

В основі кількісних критеріїв лежить розрахунок таких 
основних блоків показників: 

- ліквідності та платоспроможності; 
- які характеризують структуру капіталу та майна підприємства; 
- рентабельності та самофінансування (поточні та прогнозні); 
- оборотності. 
6.5. Факторинг - поширена міжнародна посередницька 

послуга комерційних банків. Факторинг - це продаж дебіторської 
заборгованості на користь фінансового посередника (факторингової 
компанії чи банку).  

Суть факторингу полягає у купівлі банком або спеціалізованою 
факторинговою компанією грошових вимог постачальника до покупця 
та їх інкасація за визначену винагороду. Факторингова компанія купує у 
своїх клієнтів платіжні вимоги до покупців на умовах негайної оплати 
80-90 % вартості прямих поставок (за винятком комісійних), незалежно 
від терміну надходження виторгу від покупців. 

Схема факторингової операції досить проста. Після отримання 
документів про постачання товарів (послуг) банк або фінансова компанія 
(фактор), здебільшого після перевірки платоспроможності покупця, 
виплачує своєму клієнту, як правило, від 60 % до 90 % суми платежу за 
поставлений товар або вартості наданої послуги. Інші 10-40 % суми боргу 
фактор тимчасово утримує у зв'язку з прийняттям ризику погашення 
боргу. Здійсненню факторингової угоди передує серйозна аналітична 
робота. Отримавши заявку від підприємства, факторингова компанія 
вивчає впродовж 1-2 тижнів економічний і фінансовий стан 
потенційного клієнта, характер його ділових зв'язків. Якщо підприємство 
стало клієнтом факторингової компанії, то клієнт надає факторинговій 
компанії всі рахунки-фактури, виставлені на покупців. За кожним 
документом клієнт повинен дістати згоду на оплату (за аналогією з 
акцептом платіжних вимог). Факторингова компанія вивчає всі рахунки-
фактури, визначаючи платоспроможність покупців. Це триває від 24 
годин до 2-3 днів. Факторингова компанія може оплатити рахунок у 
момент настання терміну платежу або достроково. В останньому 
випадку вона виконує функції банку, тому що дострокове надання коштів 
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клієнтові рівноцінне видачі йому кредиту.  
Основними конкурентними перевагами факторингу для 

постачальників є: 
можливість збільшення кількості потенційних покупців за 

рахунок побудови ефективної системи продажу в кредит; 
можливість збільшення обсягів поставок за рахунок 

збільшення кількості покупців; 
можливість трансформації дебіторської заборгованості у 

грошові кошти та досягнення, таким чином, балансу грошових 
потоків, збільшення за рахунок цього ліквідності та рентабельності 
поставок; 

можливість здійснення оптових закупівель значних партій 
товарів та, відповідно, підтримання розширеного асортименту, за 
рахунок наявності обігових коштів, для миттєвого задоволення 
вимог покупців; 

поліпшення ділового іміджу та платоспроможності через 
можливість проведення своєчасних розрахунків зі своїми 
кредиторами; 

зміцнення ринкової позиції; 
відсутність застави; 
гарантована відсутність іммобілізації оборотних коштів у 

дебіторську заборгованість. 
Основними конкурентними перевагами факторингу для 

покупців є: 
можливість проведення розрахунків із постачальниками з 

відстрочкою платежу після реалізації товару (робіт, послуг) 
кінцевому споживачу; 

можливість користування товарним кредитом, а тому 
відсутність необхідності в кредиті банку; 

можливість збільшення обсягів закупівель із відстрочкою 
платежу. 

Основними перевагами факторингу для банку (фактора) є: 
посилення ділових відносин із клієнтами через пропозицію 

додаткової конкурентоспроможної послуги; 
додаткова можливість збільшення клієнтської бази за 

допмогою залучення на обслуговування платоспроможних покупців 
(дебіторів) постачальника; 

збільшення ресурсної бази банку через збільшення у 
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постачальників (клієнтів) обсягів грошових надходжень на поточні 
рахунки внаслідок збільшення обсягів їх поставок; 

диверсифікація кредитного ризику між покупцями 
(дебіторами); 

можливість для банку отримати додаткові джерела доходів; 
зменшення обсягів резервування за факторингом порівняно з 

кредитними операціями. 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
1. Які параметри позичкового капіталу Ви знаєте? 
2. Охарактеризуйте комерційний кредит як форму 
короткострокового фінансування. 
3. Назвіть переваги та недоліки залучення товарних кредитів. 
4. Що Ви розумієте під поняттям «факторинг»? 
5. Які переваги факторингу для постачальників, покупців і банку? 
6. Що таке конкурентоспроможність? 
Література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 
 
 

Тема 7. Фінансові аспекти реорганізації підприємств 
 

План 
7.1 Сутність реорганізації та її напрями. 
7.2 Сутність реорганізації спрямованої на укрупнення підприємства. 
7.3 Реорганізація підприємства спрямована на його подрібнення.  
7.4 Перетворення, як особлива форма реорганізації підприємства. 

 
7.1 Реорганізація - це повна або часткова заміна власників 

корпоративних прав підприємства, зміна організаційно-правової 
форми організації бізнесу, ліквідація окремих структурних 
підрозділів або створення на базі одного підприємства кількох, 
наслідком чого є передача його майна, коштів, прав та обов’язків 
правонаступником. Серед основних причин реорганізації 
здебільшого виокремлюють такі: 

- необхідність розширення діяльності підприємства; 
- згортання діяльності  підприємства; 
- необхідність санації; 
- податковий фактор; 
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- необхідність зміни власного капіталу. 
Причини, які спонукають власників і керівництво 

підприємства до прийняття рішення щодо реорганізації, 
визначають і форму майбутньої реорганізації. Розрізняють такі три 
напрями реорганізації (рис. 7.1): 

1) спрямована на укрупнення підприємства (злиття, приєднання, 
поглинання); 

2) спрямована на подрібнення підприємства (поділ, виділення); 
3) без змін розмірів підприємства (перетворення). 

Без зміни розмірів
підприємства

Перетворення

Виділення

Поділ

Подрібнення
підприємства

Укрупнення
підприємства

Злиття

Приєднання

Поглинання

ВИДИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

 

Рис. 7.1. Форми реструктуризації підприємств 

Перед здійсненням реорганізації необхідно провести 
поглиблений аналіз фінансово-господарського стану підприємств, 
що потребують реорганізації, та оцінити їх ринкову вартість.  

Ключовим документом, який складається під час реорганізації 
підприємств, є передатний або роздільний баланс (передатний 
складається у разі злиття чи приєднання підприємств, роздільний - при 
поділі чи виділенні). 

Передатний баланс - це баланс підприємства, що 
реорганізується, на день припинення його діяльності. Цей баланс 
складається за правилами, передбаченими стандартами 
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бухгалтерського обліку. Оскільки передатний баланс має силу акта 
приймання-передачі, він підписується директорами та головними 
бухгалтерами підприємства, що реорганізується, та підприємства-
правонаступника. 

Роздільний баланс - це баланс підприємства, що 
реорганізується шляхом поділу чи виділення, на день припинення 
його діяльності, в якому окремими позиціями відображаються 
активи і пасиви, розподілені між ним і підприємствами-
правонаступниками. Отже, в роздільному балансі відображається 
частка майна, вимог і зобов’язань, яка передається підприємствам, 
що утворюються в результаті поділу чи виділення. У роздільному 
балансі показуються баланси новостворених підприємств на момент 
початку їх господарської діяльності.  

 
7.2. До основних форм реорганізації, результатом яких є 

укрупнення підприємств, належить злиття кількох підприємств в 
одне, приєднання одного або кількох підприємств до одного, вже 
функціонуючого підприємства, а також придбання підприємства. 
До основних мотивів, які можуть спонукати суб’єктів 
підприємництва до реорганізації шляхом укрупнення, можна 
віднести такі: 

1. Прагнення заволодіти ліцензіями, патентами, ноу-хау, які є в 
розпорядженні іншого підприємства. 

2. Отримання надійного постачальника факторів виробництва 
(наприклад, сировини чи комплектуючих). 

3. Зменшення ризику при виході на нові ринки збуту та 
збільшення їх кількості. 

5. Зменшення кількості конкурентів та ін. 
 

Злиття та приєднання 
Згідно з П(С)БО положенням (стандартом) бухгалтерського 

обліку під злиттям слід розуміти об’єднання підприємств шляхом 
створення нової юридичної особи у результаті якого власники 
підприємств, що об’єднуються, здійснюватимуть контроль над 
усіма активами об’єднаних підприємств з метою досягнення 
спільних цілей. 

Тобто, злиття означає припинення діяльності двох або кількох 
підприємств як юридичних осіб та передачу належних їм активів і 
пасивів (майнових прав і зобов’язань) до правонаступника, який 
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створюється в результаті злиття. Бухгалтерські баланси 
підприємств при цьому консолідуються. 

Приєднання означає припинення діяльності одного 
підприємства як юридичної особи та передачу належних йому 
активів та пасивів (майнових прав та зобов’язань) до іншого 
підприємства (правонаступника). Таким чином, головна різниця між 
злиттям та приєднанням полягає в тому, що у випадку злиття всі 
майнові права та обов’язки кількох юридичних осіб 
концентруються на балансі одного підприємства, яке є наново 
створеним, а при приєднанні - на балансі вже функціонуючого на 
момент прийняття рішення про приєднання підприємства.  

Етапи реорганізації підприємства шляхом злиття наведено 
на рис. 7.2.  
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Прийняття рішення про реорганізацію

Укладення угоди про умови проведення реорганізації

Аналіз фінансово-господарської діяльності
та оцінка вартості підприємств, що реорганізуються

Проведення засновницьких зборів
та підготовка засновницьких документів правонаступника

Державна реєстрація юридичної особи,
яка виникає в результаті реорганізації

Складання та підпис передатних балансів
між підприємствами-попередниками та правонаступником

Обмін корпоративних прав підприємств, що реорганізуються,
на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості

корпоративних прав підприємства правонаступнику

Виключення підприємств-правопопередників
з державного реєстру

1

2

3

4

5

6

8

7

 
 

Рис. 7.2. Порядок реорганізації підприємств шляхом злиття 
 

Порядок реорганізації підприємств шляхом приєднання 
подібний до того, який був описаний нами при розгляді етапів 
реорганізації в результаті злиття. Разом з тим реорганізація шляхом 
приєднання має ряд особливостей. Вони пов’язані з тим, що 
внаслідок приєднання нова юридична особа не створюється, а 
відбувається лише внесення змін у засновницькі документи 
правонаступника. Ці зміни можуть бути пов’язані зі збільшенням 
статутного капіталу підприємства, до якого здійснюється 
приєднання, зміною складу засновників чи організаційно-правової 
форми. 
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Щодо зміни організаційно-правової форми підприємства-
правонаступника, то тут можливі два варіанти: 

а) форма організації бізнесу залишається незмінною 
(робляться зміни лише в засновницьких документах в частині 
правонаступництва, розміру статутного капіталу та складу 
засновників); 

б) підприємство-правонаступник змінює форму організації 
бізнесу (перетворення). При цьому, як правило, спочатку 
здійснюється приєднання одного або кількох юридичних осіб до 
правонаступника, а потім він реорганізується шляхом перетворення. 

Поглинання  
Деяких завдань реорганізації підприємств можна досягти не 

лише на основі злиття чи приєднання підприємств, а і в результаті 
придбання значного пакета корпоративних прав інших суб’єктів 
господарювання (поглинання).  

Поглинання - форма реорганізації, що здійснюється 
придбанням корпоративних прав фінансово неспроможного 
підприємства підприємством-санатором. Поглинуте підприємство 
може або зберегти свій статус юридичної особи і стати дочірнім 
підприємством цього санатора, або бути приєднаним до 
підприємства-санатора і стати його структурним підрозділом, 
утративши при цьому юридичний статус 

Поглинання – спосіб реорганізації суб’єкта підприємництва, 
за якого контроль над його діяльністю переходить від поточних 
власників до третьої особи (покупця) шляхом скуповування 
корпоративних прав підприємства. 

Поглинання - це скупка корпоративних прав підприємства, у 
результаті чого покупець набуває контролю над активами та 
діяльністю такого підприємства. Покупцем вважають суб’єкта 
підприємництва, до якого переходить контроль над господарською 
діяльністю іншого підприємства. У результаті поглинання 
підприємство - об’єкт поглинання зберігає статус юридичної особи, 
існуючу правову форму організації бізнесу, однак змінюються 
суб’єкти контролю над ним, тобто власники, які контролюють 
підприємство. 

 
7.3. Розрізняють дві основні форми розукрупнення - поділ та 

виділення. Основні відмінності між поділом та виділенням 
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підприємств досить чітко відображені на рис. 7.3. 
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Рис. 7.3. Відмінності між поділом та виділенням підприємств 
 
Реорганізація шляхом поділу. Поділ - це спосіб 

реорганізації, за якого одна юридична особа припиняє свою 
діяльність, а на її базі створюється кілька нових підприємств, 
оформлених у вигляді самостійних юридичних осіб. 

У разі поділу підприємства до нових підприємств, які виникли 
в результаті цього поділу, переходять за роздільним актом 
(балансом) у відповідних частинах майнові права та обов’язки 
(активи і пасиви) реорганізованого підприємства. Загальна схема 
реорганізації шляхом поділу подана на рис. 7.4. 

Під час реорганізації шляхом виділення частина активів і 
пасивів підприємства, що реорганізується, передається 
правонаступникові або кільком правонаступникам, які створюються 
внаслідок реорганізації. Підприємство, що реорганізується, 
продовжує свою фінансово-господарську діяльність. Воно не 
втрачає статусу юридичної особи, а лише вносить зміни до 
установчих документів згідно з чинним законодавством. 
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Прийняття рішення про реорганізацію 

Укладення угоди між групами засновників про умови поділу 

Аналіз фінансово-господарської діяльності  
та інвентаризація майна підприємства, яке підлягає поділу 

Обмін корпоративних прав підприємства, що підлягає поділу, 
на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості  

корпоративних прав підприємств, що створюються 

Державна реєстрація підприємств,  
які утворилися в результаті поділу 

Обмін письмових зобов’язань на корпоративні права  
підприємств, які створені в результаті поділу 

Прийняття засновницькими зборами кожного підприємства,  
що створюється, рішення про створення  

та затвердження засновницьких документів 

Складання та підпис розподільних балансів  
між підприємством-попередником і правонаступниками 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

7 

Виключення реорганізованого підприємства 
з державного реєстру 

9 

 
Рис. 7.4. Порядок реорганізації підприємств шляхом поділу 

 
Етапи реорганізації підприємства шляхом виділення в 

основному збігаються з тими, які були описані у разі реорганізації 
шляхом поділу. Виняток становить останній етап, оскільки при 
виділенні реорганізоване підприємство не виключається з 
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державного реєстру.  
 
7.4. Перетворення - це спосіб реорганізації, який передбачає 

зміну форми власності або організаційно-правової форми 
юридичної особи без припинення господарської діяльності 
підприємства. При перетворенні одного підприємства в інше до 
підприємства, яке щойно виникло, переходять усі майнові права та 
обов’язки колишнього підприємства. Загальна схема реорганізації 
підприємства шляхом перетворення наведена на рис. 7.5. 

Прийняття рішення про реорганізацію

Обмін корпоративних прав підприємства, що реорганізується,
на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості

корпоративних прав підприємств, що створюються

Перереєстрація підприємства в органах
державної реєстрації

Обмін письмових зобов’язань на корпоративні права
підприємства, створеного в результаті перетворення

Скликання установчих зборів та прийняття рішення
про створення підприємства і затвердження змін

до засновницьких документів

1

2

3

4

5

 

 
Рис. 7.5. Порядок реорганізації підприємств шляхом перетворення 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Що Ви розумієте під поняттям «реорганізація»? 
2. Назвіть основні цілі, реструктуризації підприємств. 
3. Назвіть види реорганізації підприємств. 
4. Охарактеризуйте укрупнення підприємств. 
5. Що таке передавальний акт та розподільний баланс? 
6. Назвіть особливості подрібнення підприємств. 
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7. Які особливості перетворення підприємств Ви знаєте? 
Література: [3, 4, 5, 6]. 
 
 

Тема 8. Фінансове інвестування підприємства 
 

План 
8.1. Сутність і класифікація фінасовиї інвестицій підприємства. 
8.2 Довготермінові фінансові інвестиції. 
8.3 Короткотермінові фінансові інвестиції. 
8.4 Оцінка доцільності фінансових інвестицій. 
 

8.1. 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. 

Під фінансовими інвестиціями розуміються активи, які 
утримуються підприємством з метою збільшення прибутку 
(процентів, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших 
вигід для інвестора. 

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). 

Для формування й реалізації інвестиційної політики та 
розв’язання завдань оцінювання і обліку фінансових інвестицій слід 
зважати на їхні класифікаційні ознаки.  
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Фінансові інвестиції класифікуються за такими ознаками: 
1. За формами власності на інвестиційні ресурси: 
- державні фінансові інвестиції, 
- приватні фінансові інвестиції, 
- іноземні фінансові інвестиції, 
- спільні фінансові інвестиції. 
2. За періодом інвестування: 
- короткотермінові фінансові інвестиції; 
- довготермінові фінансові інвестиції. 
3. За регіональною ознакою: 
- фінансові інвестиції у межах держави; 
- закордонні фінансові інвестиції. 
4. За характером участі в інвестуванні: 
- прямі інвестиції, 
- портфельні інвестиції. 
5. За джерелами фінансування: 
- внутрішні (власні) джерела фінансування ; 
- позичкові джерела фінансування; 
- залучені джерела фінансування інвестицій. 
6. За способами фінансування: 
- пряме фінансування (прямий трансфер). 
- непряме (опосередковане) фінансування. 
7. Залежно від придбаних паперів: 
- пайові фінансові інвестиції; 
- боргові фінансові інвестиції. 
Порядок обліку фінансових інвестицій і надання інформації 

про фінансові інвестиції у фінансовій звітності мають відповідати 
вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 
«Фінансові інвестиції» (П(С)БО 12). 

 
8.2. Довготермінові фінансові інвестиції це - фінансові 

інвестиції на період понад один рік, а також усі інші інвестиції, котрі 
не можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент.  

Отже, довгострокові 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.  
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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.  

Об’єктами довготермінового 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. 
Довготермінові фінансові інвестиції в балансі підприємства-

інвестора відображаються за такими позиціями: 
- довготермінові фінансові інвестиції, котрі обліковуються за 

методом участі в капіталі, 
 - інші фінансові інвестиції. 
До складу довготермінових 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).  

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. 

Інвестиційні рішення можуть прийматися лише за наявності 
відповідних фінансових джерел. Довготермінові інвестиційні 
вкладення доцільно здійснювати за рахунок власного капіталу, 
довгострокових позичок чи коштів, які вивільняються в результаті 
дезінвестицій. 
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8.3. Під короткотерміновими (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). 

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.  

Короткотермінові фінансовими інвестиціями, крім того, 
вважаються: 

- векселі, якщо вони використовуються як цінний папір;  
- 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. 

Основою прийняття рішень про поточні фінансові інвестиції є 
інформація, наведена в оперативному фінансовому плані (бюджеті 
ліквідності).  

Рішення щодо обсягів та кількості операцій у рамках 
короткотермінових 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). 
 
8.4. 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. Друга група методів призначена для 
оцінки фінансових вкладень з чітко невизначеною нормою 
прибутковості та строками інвестування, якими є насамперед 
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інвестиції в акції, інші види корпоративних прав. 
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. 

Метод дисконтування Cash-flow 
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). 
Вартість інвестиції визначається за формулою: 

Eo
r

CFn

r

CF

r

CF

r

CF
Co

n
−

+

++

+

+

+

+
+

=

)1()1(

3

)1(

2

1

1
32

K ,         (8.1) 

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; n - період, протягом якого кошти 
вкладаються у фінансові інвестиції (кількість інтервалів, за які 
нараховуються доходи). 

Охарактеризований метод оцінки інвестицій є універсальним і 
може використовуватися як для оцінки фінансових, так і реальних 
інвестицій.  

Метод ефективної ставки процента 
Ефективна ставка процента за фінансовими інвестиціями - це 

реальна ставка дохідності (рентабельність) інвестиційних вкладень 
за визначений період. Цей показник характеризує рентабельність 
інвестиційних вкладень, розраховується як відношення річного 
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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.  

Якщо погашення інвестицій здійснюється в кінці періоду і 
вони придбані з дисконтом, тобто за ціною, нижчою, ніж ціна 
погашення, то інвесторам доцільно використати таку формулу 
розрахунку ефективної ставки процента (Re): 

%100
Ke

⋅
+

=
ndi

Re ,                                             (8.2) 

де i - фіксована процентна ставка; d - дисконт, виражений у 
процентах (Kн – Kе); 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: 

%100
Ke

⋅
−

=
ngi

Re ,                                            (8.3) 

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

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
1. Що Ви розумієте під поняттям «фінансова інвестиція»? 
2. За якими ознаками класифікують фінансові інвестиції? 
3. У чому відмінність між прямими і портфельними інвестиціями? 
4. Охарактеризуйте пайові та боргові фінансові інвестиції. 
5. Охарактеризуйте фінансові інвестиції в асоційовані й дочірні 
підприємства. 
6. Охарактеризуйте короткотермінові та довготермінові фінансові 
інвестиції. 
7. Охарактеризуйте методи оцінки доцільності інвестицій. 
Література: [3, 4, 5, 6]. 
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Тема 9. Оцінювання вартості підприємства 
 

План 
9.1 Сутність та принципи оцінки вартості підприємства. 
9.2 Вартість капіталу підприємства. 
9.3 Критерії вибору методів оцінки вартості підприємства. 

 
9.1 Оцінка це процес визначення величини вартості або 

сукупність впорядкованих (регламентованих) дій оцінювача, що включає 
збір та аналіз вихідних даних, можливостей застосування всієї 
сукупності підходів і методів оцінки для конкретного об’єкта, серію 
розрахунків та експертиз результатів для отримання висновку про 
вартість. 

Принципи оцінки складають фундамент теорії оцінки 
нерухомості та забезпечують наукову обґрунтованість методів оцінки. 
Вони базуються на розробках вчених та узагальненні практичного 
досвіду з оцінки. Найчастіше виділяються такі: принцип корисності, 
принцип заміщення, принцип очікування, принцип залишкової 
продуктивності, принцип внеску, принцип збалансованості, принцип 
збільшення і зменшення доходів, принцип оптимальної величини, 
принцип оптимального розподілу, принцип залежності, принцип 
відповідності, принцип попиту і пропонування, принцип конкуренції, 
принцип зміни, принцип найкращого і найбільш ефективного використання. 
На базі принципів оцінки в науковій думці формується сукупність 
методів оцінки ринкової вартості підприємства. Методи оцінки 
звичайно групують у підходи до оцінки. Близько 1910 року в 
літературі починають виділяти три основні підходи в оцінці вартості: 
порівняння продаж, витратний і доходний (капіталізації доходу). 
Іноді підходи до оцінки називають методами. 

 
9.2 Важливим елементом оцінки вартості підприємства є 

визначення вартості капіталу, який є в його розпорядженні. Це 
поняття характеризує ціну залучення підприємством фінансових 
ресурсів. Інакше кажучи, це винагорода, за яку капіталодавці 
погоджуються вкладати кошти в дане підприємство. Згідно із 
сучасними тенденціями в теорії і практиці фінансової діяльності 
вартість капіталу підприємства рекомендується розраховувати на 
основі використання так званої моделі середньозваженої вартості 
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капіталу (Weighted Average Cost of Capital = WACC): 
 

 
К

ВК
Кпк

К

ВК
Квк +=WACC , (9.1) 

де Квк - очікувана ставка вартості власного капіталу; 
Кпк - очікувана ставка вартості позичкового капіталу; 
К — сума капіталу підприємства; 
ВК — сума власного капіталу;  
ПК — сума позичкового капіталу. 

Середньозважена вартість капіталу показує середню 
дохідність, якої очікують (вимагають) капіталодавці (власники та 
кредитори), вкладаючи кошти в підприємство. Вона залежить від 
структури капіталу, а також ціни залучення капіталу від власників і 
кредиторів. Зазначену модель можна деталізувати, виокремивши 
власний і позичковий капітал. Зокрема, вартість власного капіталу 
можна розраховувати в розрізі капіталу, залученого в результаті 
емісії простих і привілейованих акцій, реінвестованого прибутку 
тощо. Позичковий капітал можна поділити на короткострокові та 
довгострокові банківські позички, комерційні позички, облігаційні 
позички та ін. 

9.3  У світовій практиці оцінки вартості підприємства найбільшого 
поширення дістали методи, що засновані на одному з таких методичних 
підходів, як оцінка очікуваних доходів підприємства, майновий 
(витратни) підхід та ринковий (порівняльний) підхід.  

1. Дохідний підхід: 
- метод дисконтування грошових потоків; 
- метод капіталізації доходів. 
2. Майновий підхід: 
- метод відновної вартості; 
- метод розрахунку чистих активів; 
- метод ліквідаційної вартості. 
3. Ринковий підхід: 
- метод зіставлення мультиплікаторів; 
- метод порівняння трансакцій. 
Причому необхідно визнати, що жоден з таких підходів чи методів 

не має принципових переваг порівняно з іншими. Досить часто при 
організації процедури оцінки вартості підприємства оцінювач звертається 
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до одночасного та/або паралельного використання кількох методичних 
підходів, що дає змогу найбільш адекватно врахувати конкретні 
специфічні умови проведення оцінки, його об'єкта та мети здійснення, 
наявності й достовірності інформаційного забезпечення процедури 
оцінки. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
1. Що розуміють під поняттям «оцінка» у повсякденному 

житті та у науковій діяльності? 
2. Які принципи оціки вартості підприємства Ви знаєте? 
3. У яких випадках обов’язкове проведення оцінки вартості 

підприємства? 
4. Як визначається середньозважена вартість капіталу? 
5. Які основні підходи до оцінки вартості підприємства Ви знаєте? 
6. Назвіть критерії вибору методів оцінки вартості підприємства. 

Література: [3, 4, 5, 6]. 
 
 

Тема 10. Фінансова діяльність підприємств у сфері 
зовнішньоекономічних відносин 

 
План 

10.1. Суть зовнішньоекономічної діяльності. 
10.2. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності. 
10.3 Методи нейтралізації ризиків у зовнішньоекономічній 
діяльності. 
10.4. Форфейтинг. 

 
10.1 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.  

До основних операцій у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності відносять: експорт, реекспорт, імпорт. Експорт (експорт 
товарів) - продаж товарів українськими суб’єктами 
зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб’єктам господарської 
діяльності з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний 
кордон України, включаючи реекспорт товарів. При цьому термін 
реекспорт (реекспорт товарів) означає продаж іноземним суб’єктам 
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господарської діяльності та вивезення за межі України товарів, що були 
раніше імпортовані на територію України. Експорт (імпорт) 
капіталу - вивезення за межі України (ввезення в межі України ) 
капіталу у будь-якій формі (валютних коштів, продукції, послуг, робіт, 
прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав) з метою 
одержання прибутків від виробничої та інших форм господарської 
діяльності. Імпорт (імпорт товарів) - купівля українськими суб’єктами 
зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб’єктів господарської 
діяльності товарів з ввезенням або без ввезення цих товарів на територію 
України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного 
споживання установами та організаціями України, розташованими за її 
межами. 

До видів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють в 
Україні суб’єкти підприємництва, належать: 

- експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили; 
- надання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України 

послуг іноземним суб’єктам підприємництва, в тому числі виробничих, 
транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, 
маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, 
агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, 
юридичних, туристських та інших, що прямо і виключно не заборонені 
законами України; надання вищезазначених послуг іноземними суб’єктами 
підприємництва суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності України; 

- наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича 
навчальна та інша кооперація з іноземними суб’єктами підприємництва; 
навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі; 

- міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами; 
- кредитні та розрахункові операції між суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами 
підприємництва; створення суб’єктами зовнішньоекономічної 
діяльності банківських, кредитних та страхових установ за межами 
України; створення іноземними субє’ктами підприємництва зазначених 
установ на території України; 

- спільна підприємницька діяльність між суб'єктами 
зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами 
підприємництва, що включає створення спільних підприємств різних 
видів і форм, проведення спільних господарських операцій та 
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спільне володіння майном як на території України, так і за її 
межами; 

- підприємницька діяльність на території України, пов’язана з 
наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших 
нематеріальних об’єктів власності з боку іноземних суб’єктів 
підприємництва; аналогічна діяльність суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності за межами України; 

- організація та здійснення діяльності в сфері проведення 
виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та 
інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за 
участю субє’ктів зовнішньоекономічної діяльності; організація та 
здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на 
території України за іноземну валюту; 

- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована 
на формах зустрічної торгівлі між суб’єктами зовнішньоекономічної 
діяльності та іноземними суб’єктами підприємництва; 

- орендні, в тому числі лізингові, операції між суб'єктами 
зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами 
підприємництва; 

- операції з придбання, продажу та обміну валюти на валютних 
аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному 
ринку. 

До основних завдань фінансиста в процесі здійснення 
підприємством зовнішньоекономічних операцій належать: 

- вибір найприйнятнішої форми розрахунків та їх 
організація; 

- здійснення операцій з придбання та продажу валюти на 
валютних аукціонах, валютних біржах та міжбанківському 
валютному ринку; 

- 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, 
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відповідальними за регулювання та контроль 
зовнішньоекономічних операцій; 

- управління ризиками у сфері зовнішньоекономічних 
відносин. 

 
10.2 Ризики - це можливі несприятливі події, що можуть 

відбутися і в результаті яких можуть виникнути збитки, майнові втрати 
учасників ЗЕД. Ризики, зовнішні щодо контракту, поділяються на 
політичні та маркетингові. Політичні ризики - це можливість 
виникнення збитків чи скорочення розмірів прибутку внаслідок державної 
політики регулювання зовнішньоекономічних відносин. Політичні ризики 
розподіляють на чотири групи: 1) ризик націоналізації та 
експропріації; 2) ризик трансферту, по’вязаний з можливими 
обмеженнями конвертування національної валюти; 3) ризик розриву 
контракту через діяльність влади тієї країни, де знаходиться підприємство-
контрагент; 4) ризик військових дій та громадських заворушень. 

Найбільшою групою ризиків у зовнішньоекономічній діяльності є 
маркетингові ризики, пов’язані з реалізацією товару на ринках збуту. 
До таких ризиків відносять інформаційні, інноваційні, кон’юнктурні та 
транспортні ризики. Для проведення успішної збутової діяльності на 
зовнішніх ринках потрібно проводити їх ретельний ситуаційний 
аналіз, який ґрунтується на розробці таких експертних чи 
маркетингових систем, які дають змогу враховувати невизначеність 
інформації про ринок. Інформаційний ризик - ризик відсутності, 
невизначеності чи недостовірності інформації, що стосується 
юридичної бази для підготовки контракту, стану справ партнера і його 
банку, загального стану ринку товарів (послуг), на якому функціонує 
підприємство. Інноваційний ризик - можливість втрат, що виникають 
внаслідок вкладення підприємством коштів у виробництво нових товарів 
(послуг), які, можливо, не знайдуть попиту на ринку. Кон’юнктурний 
ризик - можливість втрат через зміну ринкової кон’юнктури, зміну як 
економічного стану виду економічної діяльності, в якій функціонує 
підприємство, так і суміжних з нею видів. Транспортні ризики - 
ризики, які виникають у зовнішньоекономічній діяльності при укладенні 
зовнішньоекономічних угод, а саме при переміщенні товару від продавця 
(постачальника) до покупця. 
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10.3 Для боротьби з внутрішніми ризиками застосовуються 
відомі методи управління. Наприклад, для усунення ризиків аварій, 
пожеж застосовуються заходи безпечного ведення виробництва 
протипожежні заходи. Для зменшення ризиків невиконання виробничих 
завдань за обсягом і якістю продукції, що випускається 
розробляються відповідні організаційно-технологічні заходи, що включають 
поточне й оперативно-календарне планування, систему управління якістю та 
інші аналогічні заходи, що мають за мету створення на підприємстві 
системи, що виключає невиконання планових завдань у термін і випуск 
неякісної продукції. Для зниження інших внутрішніх ризиків також 
розробляються адекватні заходи, головним критерієм яких є їх 
ефективність, тобто співвідношення між результатом (зменшення збитків 
або приріст прибутку) і витратами на їх здійснення. 

Головна проблема управління ризиками в зовнішньоекономічній 
діяльності підприємства полягає в управлінні тими ризиками, настання 
яких не залежить від зусиль підприємств.  

Можна виділити такі групи методів, спрямованих на зменшення 
можливих збитків, що викликані цими ризиками: 

1. Страхування, тобто використання різних видів полісів, 
договорів страхування. 

2. Хеджування як метод використання біржових ф'ючерсних 
контрактів і опціонів. 

3. Застосування різних форм і методів розрахунково-кредитних 
відносин, що зводять до мінімуму ризик неплатежу за поставлені товари, 
або неотримання товарів проти їх сплати. 

4. Аналіз і прогнозування кон'юнктури (попиту, пропозиції, ціни) 
на зовнішньому ринку, планування і своєчасна розробка заходів з метою 
уникнути можливих збитків, викликаних несприятливими 
кон'юнктурними змінами. 

 
10.4. 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).  

Строк форфетування становить здебільшого від 180 днів до 
5 років, тобто форфейтинг можна трактувати як середньо- та 
довгостроковий спосіб кредитування зовнішньоекономічних 
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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. 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. 

До основних переваг форфейтингу для експортера можна 
віднести такі: 

- зменшення кредитного ризику; 
- мінімізація валютних ризиків; 
- мінімізація ризику зміни відсоткових ставок; 
- поліпшення ліквідності (платоспроможності). 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Що Ви розумієте під поняттям «зовнішньоекономічна 
діяльність»? 
2. Назвіть основні завдання фінансиста у процесі здійснення 
підприємством зовнішньоекономічних операцій. 
3. Що таке «ризик»? 
4. Охарактеризуйте транспортні ризики. 
5. Що таке форфейтинг? 
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6. Охарактеризуйте схему здійснення операцій форфейтингу. 
Література: [3, 4, 6]. 
 

Тема 11. Фінансовий контролінг на підприємстві 
 

План 
11.1. Сутність, функції та завдання фінансового контролiнгу на 
підприємстві. 
11.2. Стратегічний фінансовий контролінг. 
11.3. Оперативний фінансовий контролінг. 
11.4. SWOT-аналіз. 

 
11.1 Контролінг - це спеціальна саморегулююча система 

методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку 
менеджменту підприємства і включає інформаційне забезпечення, 
планування, координацію, контроль і внутрішній консалтинг. 

Фінансовий контролінг зорієнтований на функціональну 
підтримку фінансового менеджменту, що визначає його зміст та 
основні завдання. Провідною метою фінансового контролiнгу є 
орієнтація управлінського процесу на максимізацію прибутку та 
вартості капіталу власників при мінімізації ризику і збереженні 
ліквідності та платоспроможності підприємства. Для досягнення 
цієї мети фінансовий контролінг (контролер) вирішує цілий ряд 
функціональних завдань ( табл. 11.1.) 

 

Таблиця 11.1 
Функцій  і завдання фінансового контролера 

 

Функції Завдання 

Координація 
Регулювання інформаційних потоків. 
Координація процесу планування. 

Фінансова 
стратегія 

Активна участь у розробці фінансової стратегії 
підприємства та координація роботи з планування 
фінансово-господарської діяльності. 
Вироблення пропозицій щодо адаптації 
організаційної структури підприємства до 
обраної стратегії розвитку. 

Планування та 
бюджетування 

Розробка та постійне вдосконалення внутрішньої 
методики прогнозування та бюджетування. 
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Забезпечення процесу бюджетування. 
Участь у розробці інвестиційних та інших 
бюджетів. 

Бюджетний 
контроль 

Організація внутрішнього (управлінського) 
обліку.  
Участь у складанні річних, квартальних і місячних 
звітів. 
Аналіз відхилень фактичних показників 
діяльності від запланованих. 
Забезпечення постійного аналізу та контролю 
ризиків у фінансово-господарській діяльності, а 
також розробка заходів щодо їх нейтралізації. 
Своєчасне реагування на появу нових 
можливостей (виявлення та розвиток сильних 
сторін). 
Підготовка звіту про виконання бюджетів і 
розробка пропозицій щодо коригування планів і 
діяльності (рапортування). 

Внутрішній 
консалтинг та 
методологічне 
забезпечення 

Розробка методичного забезпечення діяльності 
окремих структурних підрозділів. 
Надання консультацій і рекомендацій 
керівництву підприємства та структурним 
підрозділам у процесі розробки фінансової 
стратегії, планування, розробки і впровадження 
нових продуктів, процесів, систем. 

Внутрішній 
аудит та ревізія 

Забезпечення постійного контролю за 
дотриманням співробітниками встановленого 
документообороту, процедур проведення 
операцій, функцій і повноважень згідно з 
покладеними на них обов’язками. 
Проведення внутрішнього аудиту та координація 
власної діяльності з діями незалежних 
аудиторських фірм при проведенні зовнішнього 
аудиту підприємства. 
Забезпечення збереження майна підприємства. 

 
11.2. У структурі фінансового контролінгу виділяють, 

виходячи із поставлених функціонально-організаційних завдань, 
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стратегічний фінансовий контролінг та оперативний фінансовий 
контролінг. 

Під стратегічним фінансовим контролінгом розуміють 
комплекс функціональних завдань, інструментів і методів 
довгострокового (три і більше років) управління фінансами, вартістю 
та ризиками. Вважається, що часовий горизонт стратегічного 
контролінгу необмежений. 

У рамках стратегічного фінансового контролінгу зусилля 
фінансових служб підприємств концентруються на виконанні таких 
основних завдань: 

- визначення стратегічних напрямів діяльності підприємства; 
- визначення стратегічних факторів успіху; 
- визначення стратегічних цілей і розробка фінансової 

стратегії підприємства; 
- впровадження дійової системи раннього попередження та 

реагування (перманентний аналіз шансів і ризиків, сильних та 
слабких сторін); 

- визначення горизонтів планування; 
- довгострокове фінансове планування: планування 

прибутків та збитків, Cash-flow, балансу, основних фінансових 
показників; 

- довгострокове управління вартістю підприємства та 
прибутками його власників; 

- забезпечення інтеграції довгострокових стратегічних цілей 
та оперативних завдань, які ставляться перед окремими 
працівниками та структурними підрозділами. 

 
11.3. Головною метою оперативного фінансового 

контролінгу є організація системи управління досягненням 
поточних (короткострокових) фінансових цілей підприємства.  

Оперативний фінансовий контролінг (на відміну від 
стратегічного) спирається переважно на внутрішні джерела 
інформації, зокрема дані рахунків прибутків і збитків, руху 
грошових коштів тощо. Основна увага при цьому концентрується на 
дослідженні таких співвідношень, як «доходи-затрати» та «грошові 
надходження-грошові видатки», у той час як стратегічний 
контролінг зорієнтований на аналіз шансів і ризиків, сильних і 
слабких сторін. 
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Важливим елементом оперативного контролінгу є внутрішній 
консалтинг та методологічне забезпечення. Фінансового контролера 
досить часто називають також радником топ-менеджменту з 
фінансово-економічних питань та його інформаційним партнером. 
При виконанні цієї функції служби контролінгу здійснюють 
консультування менеджменту підприємства, керівників структурних 
підрозділів, окремих стратегічних одиниць з питань оптимізації 
досягнення поставлених цілей та вирішення поточних проблем. 
Консультаційні послуги можуть надаватися також під час 
проведення внутрішнього аудиту або у разі виявлення певних 
недоліків чи резервів. У рамках даного функціонального блоку 
контролінг займається розробкою внутрішніх інструкцій, методик, 
рекомендацій на замовлення менеджменту та окремих структурних 
підрозділів. 

 

11.4. До основних інструментів стратегічного контролінгу 
належать: аналіз сильних і слабких сторін, побудова стратегічного 
балансу, портфельний аналіз, організаційний аналіз, модель життєвого 
циклу, система раннього попередження та реагування, дискримінантний 
аналіз, бенчмаркінг та ряд інших. 

 

Таблиця 11.2 
Загальні характеристики сильних і слабких сторін 

підприємства, що використовуються в SWOT-аналізі 
Потенційні внутрішні переваги Потенційні внутрішні недоліки 

Використання переваг. Незнання переваг організаційно- 
правової форми організації бізнесу. правових форм організації бізнесу. 
Наявні конкурентні переваги. 
.....(унікальність). 

Відсутність реальних конкурентних 
Найважливіші відмінності в переваг. 
компетенції щодо певної діяльності,  
 

Постійні атаки з боку ключових конку- 
інноваційність. рентів (конкурентна позиція погіршу- 
Сильна позиція у специфічних ється). 
ринкових сегментах, добре знаний 
лідер. 

Нижчі за середні темпи зростання. 

 Брак деяких ключових навичок для 
Жорсткий конкурент на ринку ефективної конкуренції. 
(використання агресивної Втрата репутації у споживачів. 
ініціативи). Брак фінансових ресурсів,  
Стратегія наступу чи інша особлива недостатня прибутковість. 
стратегія, обгрунтований Вузька спеціалізація або необгрунтова- 
стратегічний набір. на диверсифікація. 
Сприяння зростанню чисельності ці- Втробництво з високими затратами, 
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льових груп споживачів чи їхній старіння потужностей. 
лояльності. Відсутність реальних особливих  
Вища за середню обізнаність про Навичок у сфері менеджменту. 
стан ринку.  

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Що таке контролінг? 
2. Як Ви розумієте поняття «фінансовий контролінг»? 
3. Назвіть основні функції і завдання фінансового контролінгу на 
підприємстві. 
4. Охарактеризуйте стратегічний фінансовий контролінг. 
5. Охарактеризуйте оперативний фінансовий контролінг. 
6. Що таке SWOT-аналіз? 
Література: [3, 4, 6]. 
 
 

Тема 12. Бюджетування на підприємстві 
 

План 
12.1. Бюджетування як функція фінансового контролінгу. 
12.2. Принципи бюджетування. 
12.3. Способи бюджетування. 
12.4. Правила фінансування підприємств. 
 

12.1 Бюджет - це сума коштів, які є в розпорядженні для 
виконання визначених функцій та проведення певних заходів у 
рамках загальнофірмового планування. Він може складатися у 
формі заданих показників, яких слід дотримуватися у плановому 
періоді. У бюджеті можуть відображатися як вартісні, так і кількісні 
показники планового періоду. 

Процес складання бюджетів і контролю за їх виконанням 
одержав назву бюджетування. До основних характеристик 
бюджетування можна віднести: 

- короткостроковість (до одного року); 
- високий рівень конкретизації; 
- внутрішню спрямованість; 
- тісну інтеграцію з контролем та аналізом відхилень. 

Функцій бюджетування.  
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- функція регулювання фінансових компетенцій (визначення 
потреби у фінансових ресурсах, необхідних для досягнення 
поставлених цілей окремими підрозділами підприємства); 

- функція прогнозування (в бюджетах знаходять свій 
фінансовий вираз майбутні операції підприємства); 

- функція координації (наявні та мобілізовані фінансові 
ресурси повинні спрямовуватися на досягнення цілей, визначених у 
стратегії розвитку підприємства); 

- функція мотивації (виконання бюджетних показників є 
критерієм ефективності діяльності окремих осіб, структурних 
підрозділів тощо). 
 

12.2. У теорії і практиці економічної науки можна зустріти 
різні підходи до формулювання принципів бюджетування та 
планування. На нашу думку, до основних з них слід віднести такі: 

 -принцип повноти: всі операції підприємства, що призводять 
до надходжень чи виплат грошових коштів, а також впливають на 
його фінансові результати, повинні бути відображені в бюджеті; 

- принцип координації означає, що бюджети окремих центрів 
прибутковості, затрат, структурних підрозділів тощо повинні 
складатися з урахуванням можливості їх зведення в єдиний 
консолідований бюджет; окрім цього, слід узгоджувати стратегічні 
цілі з показниками довгострокових планів і короткострокових 
бюджетів; 

- принцип централізації передбачає, що бюджетування є 
важливим інструментом фінансового управління підприємством, 
яке повинно здійснюватися з єдиного центру, а отже, всі грошові 
надходження (в т. ч. позичкові ресурси) повинні служити для 
покриття всіх вихідних грошових потоків; 

- принцип спеціалізації бюджетів вимагає, щоб грошові 
надходження та виплати відображалися відповідно до їх видів і 
джерел виникнення, завдяки чому можна проконтролювати рух 
грошових коштів у розрізі окремих центрів прибутковості та 
відповідальності; 

- принцип періодичності бюджетування означає, що 
бюджети повинні ділитися на окремі періоди, тривалість яких 
визначається специфікою організації фінансової діяльності 
підприємства (щоденні бюджети, щодекадні, тижневі, на місяць, 
квартал тощо); 

- принцип прозорості передбачає, що бюджети повинні 
складатися таким чином, щоб усі задіяні в їх виконанні особи чітко 
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уявляли завдання, які перед ними ставляться, та мали стимули до їх 
виконання; 

- принцип точності: всі операції та результуючі з них грошові 
надходження і виплати повинні базуватися на реальних прогнозах; 

- принцип декомпозиції полягає в тому, що кожний бюджет 
нижчого рівня є деталізацією бюджету більш високого рівня, тобто 
бюджети цехів є «вкладеними» у зведений бюджет виробництва, 
часткові бюджети в розрізі статей затрат конкретизують бюджет 
виробництва тощо. 

 
12.3. У науково-практичній літературі, присвяченій 

плануванню та бюджетуванню, розрізняють два основні види 
бюджетів: гнучкі та фіксовані.  

У гнучких бюджетах планові розрахунки затрат і фінансових 
результатів прив’язуються до обсягів виробництва та реалізації 
продукції. До цієї категорії бюджетів належать бюджет затрат, які 
відносяться до умовно змінних (змінюються пропорційно до обсягів 
виробництва).  

На відміну від цього, показники фіксованих бюджетів 
здебільшого не змінюються зі зміною обсягів виробництва. За 
принципом фіксованого бюджетування складають бюджет 
адміністративних витрат, бюджет на рекламу тощо. 

За способами бюджетування розрізняють: нуль-базис-
бюджетування і традиційне бюджетування. 

Методологія нуль-базис-бюджетування (ZBB — Zero-Base-
Budgeting) використовується у разі заснування нового 
підприємства, розширення діючих виробничих потужностей (для 
збільшення обсягів та асортименту продукції) чи в рамках 
контролінгу витрат з метою виявлення резервів їх зниження. 
Базою для нуль-базис-бюджетування є так звана точка-нуль 
(інформація про результати діяльності попередніх періодів, 
зокрема витрати до розрахунків не беруться). Бюджетні показники 
за цим способом розраховуються на основі нового обрахунку 
потреби в капіталі для фінансування необоротних та оборотних 
активів з використанням широкого масиву інформації щодо 
технологічних процесів, норм і нормативів, калькулювання 
собівартості продукції, ціноутворення тощо.  

В основі традиційного бюджетування лежать показники 
діяльності, зокрема показники потреби в капіталі та рівня витрат 
попередніх періодів. При цьому застосовується методологія 
екстраполяції. Цей спосіб, як правило, використовується за 
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відносно стабільних тенденцій у сфері виробництва та реалізації 
продукції (асортимент та обсяги виробництва в плановому періоді 
суттєво не відрізняються від попередніх періодів або ж зміни 
відбуваються згідно з чітко вираженою тенденцією). У даному разі 
недоцільно наново здійснювати розрахунок усіх позицій затрат. Це 
можна зробити на основі коригування показників попередніх 
періодів на відповідні прогнозні величини. 

Таким чином, основна відмінність ZBB від традиційного 
планування полягає в тому, що останнє значною мірою 
зорієнтоване на показники діяльності, зокрема показники рівня 
витрат попередніх періодів. Головною метою ZBB є визначення 
оптимального рівня витрат підприємства та пріоритетних напрямів 
використання обмежених фінансових ресурсів. У рамках ZBB 
аналізуються всі статті затрат і по кожній із них визначаються 
можливості економії. Враховуючи те, що ZBB є більш 
трудомістким, а отже, витратнішим методом, його слід 
використовувати лише за неможливості застосування традиційного 
бюджетування чи у разі, якщо воно є недостатньо об’єктивним/ 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Що таке бюджетування? 
2. Охарактеризуйте принципи бюджетування. 
3. Назвіть основні функції бюджетування. 
4. Охарактеризуйте нуль-базис-бюджетування. 
5. Охарактеризуйте традиційне бюджетування. 
Література: [3, 4, 6]. 

 
 

 

 


