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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Ефективне управління діяльністю організації значною мірою 

визначається рівнем розвитку фінансового менеджменту. Це питання є 

особливо актуальним сьогодні, коли відбуваються докорінні зміни в області 

фінансових відносин і апарат управління фінансами перетворюється на 

важливу складову керівного складу господарюючого суб’єкта. 

Метою вивчення курсу «Фінансовий менеджмент в бізнес-

адмініструванні» є оволодіння студентами базовими знаннями з теорії і 

практики управління фінансами організації, стратегії і тактики фінансового 

забезпечення суб’єкта господарювання, формування вміння управляти 

операційною і інвестиційною діяльністю, розробка правильних фінансових 

рішень. 

 У процесі вивчення дисципліни “Фінансовий менеджмент в бізнес-

адмініструванні” передбачається вирішення таких завдань: 

 ознайомлення студентів із сутністю та теоретичними основами фінансового 

менеджменту; 

 отримання навичок із застосування методичного інструментарію управління 

фінансами організації; 

 формування вміння використовувати системний підхід до управління 

прибутками, інвестиціями, активами організації; 

 ознайомлення з процесом обґрунтування необхідності та методики 

визначення вартості капіталу, оптимізації його структури; 

 отримання навичок з оцінки фінансових ризиків та застосування 

інструментів антикризового управління організаціями та підприємствами. 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та методичні основи фінансового 

менеджменту організацій, підприємств 

 Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 

 Система забезпечення фінансового менеджменту організації 

 Фінансове планування та прогнозування діяльності організації 

 Фінансовий аналіз та внутрішній контроль 
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 Методичний інструментарій фінансового менеджменту 

Змістовий модуль 2. Функції фінансового менеджменту організацій, 

підприємств 

 Управління активами 

 Управління капіталом 

 Управління інвестиціями 

 Управління грошовими потоками 

 Управління фінансовими ризиками 

 Антикризове фінансове управління  

Рекомендації для самостійної роботи розроблені для студентів денної та 

заочної форми навчання та поєднують в собі робочу програму курсу,  завдання 

та рекомендації до виконання самостійної роботи.  
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Зміст самостійної роботи студентів  
з дисципліни 

 «Фінансовий менеджмент в бізнес-адмініструванні» 
 
І. Успішність підготовки до практичних занять і складання заліку значною 

мірою залежить від організації самостійної роботи. Ґрунтовне засвоєння 
програмного матеріалу потребує опрацювання кількох літературних джерел, 
наведених у списку рекомендованої літератури. Для здійснення самостійної 
роботи студентам рекомендується ознайомитись з нормативно-правовою базою 
та навчально-методичною літературою, перелік якої наведено в списку 
рекомендованої літератури, а також публікаціями періодичних видань. 

Рекомендовану літературу необхідно вивчати систематично, згідно із 
списком і в такій послідовності: 
а) ознайомитись за навчальною програмою із змістом кожної теми; 
б) засвоїти навчальний матеріал, що відноситься до конкретної теми; 
в) дати відповідь на питання для самостійної роботи студентів з кожної теми;  
г) дати відповідь на контрольні запитання до відповідної теми; 
д) виписати всі незрозумілі питання для розгляду їх на консультації. 

 
ІІ. За кожною з тем курсу “Фінансовий менеджмент в бізнес-

адмініструванні” студент повинен виконати наступні  завдання: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ 
ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ, 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 
 Теми рефератів 

1. Мета, задачі та функції фінансового менеджменту. 
2. Цілі та задачі управління фінансами організації.  
3. Стратегія і тактика фінансового менеджменту.  
4. Характеристика основних форм зовнішніх і внутрішніх фінансових відносин 

організації.  
Література [11-27, 30, 31, 45-48] 

 
Тема 2.  Система забезпечення фінансового менеджменту організації 
 Теми рефератів 

1. Правове забезпечення фінансового менеджменту. 
2. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.  
3. Центри управління фінансовою діяльністю підприємств та організацій.. 
4. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту.  
 

Тести для самоперевірки знань 
1. Звіт про рух грошових коштів — це звіт: 
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а) про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства; 
б) який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства 

протягом звітного періоду; 
в) про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його 

активи, зобов'язання і власний капітал; 
г) який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті 

діяльності підприємства в звітному періоді; 
д) про перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого 

були здійснені ці витрати. 
 

2. Звіт про фінансові результати — це звіт: 
а) про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства; 
б) який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства 

протягом звітного періоду; 
в) про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його 

активи, зобов'язання і власний капітал; 
г) який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті 

діяльності підприємства в звітному періоді; 
д) про перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого 

були здійснені ці витрати. 
 

3. Звіт про власний капітал — це звіт: 
а) про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства; 
б) який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства 

протягом звітного періоду; 
в) про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його 

активи, зобов'язання і власний капітал; 
г) який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті 

діяльності підприємства в звітному періоді; 
д) про перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого 

були здійснені ці витрати. 
 

4. Балансовий звіт — це звіт: 
а) про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства; 
б) який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства 

протягом звітного періоду; 
в) про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його 

активи, зобов'язання і власний капітал; 
г) який відображає надходження і видаток грошових коштів у 
результаті діяльності підприємства в звітному періоді; 
д) про перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого 

були здійснені ці витрати. 
 
 
5. Структура звіту про рух грошових коштів передбачає: 
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а)надходження і використання грошових коштів підприємства; 
б) рух грошових коштів унаслідок фінансової діяльності; 
в) групування грошових коштів залежно від характеру діяльності підприємства. 
 

Література [11-28,32-40, 43-44] 
 
Тема 3. Фінансове планування та прогнозування діяльності 

організації 
 
Аналітична вправа 
На прикладі підприємства, яке обрано студентом для дослідження, 

провести аналіз динаміки валюти балансу і його структури. 
 
Методичні рекомендації до виконання аналітичної вправи 
Аналіз проводять шляхом порівняння даних загальної вартості майна 

підприємства валюти балансу – рядки 280  або 640 на початок і кінець звітного 
періоду. При цьому зменшення валюти балансу за звітний період свідчить про 
скорочення підприємством господарської діяльності, що призводить до 
зменшення його платоспроможності.  

Для аналізу динаміки змін статей балансу (горизонтальний аналіз) і 
визначення його структури (вертикальний аналіз) складають агрегований 
баланс (табл. 1). 

Таблиця 1 
 Агрегований баланс організації за ___ рік 
 

Найменування 
статей 

Код 
рядка 
балан
су 

На початок 
звітного періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

Зміни 

абс. 
вели-
чина 

відн. 
вели-
чина 

абс. 
вели-
чина 

відн. 
велич
ина 

в абс. 
вели-
чинах 

у струк-
турі 

темпи 
зростання, 

% 

Актив 

 І. Необоротні активи        
1.1 Основні 
засоби й 
нематеріальні 
активи за 
залишковою 
вартістю 

010-
030 

       

1.2 
Довгострокові 
фінансові 
інвестиції 

040, 
045 

       

1.3 Відстрочені 
податкові активи

060        

1.4 Інші 
необоротні 
активи і 

050, 
070 
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Найменування 
статей 

Код 
рядка 
балан
су 

На початок 
звітного періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

Зміни 

абс. 
вели-
чина 

відн. 
вели-
чина 

абс. 
вели-
чина 

відн. 
велич
ина 

в абс. 
вели-
чинах 

у струк-
турі 

темпи 
зростання, 

% 
довгострокова 
дебіторська 
заборгованість 
Усього 
необоротних 
активів 

080        

 ІІ. Оборотні 
активи 

        

2.1 Грошові 
кошти і їх 
еквіваленти 

230, 
240 

       

2.2 Дебіторська 
заборгованість 

150,1
60,17
0-210 

       

2.3 Запаси ТМЦ 
100-
140 

       

2.4.Поточні 
фінансові 
інвестиції 

220        

2.5. Інші 
оборотні активи  

250        

Усього 
оборотних 
активів 

260        

Витрати 
майбутніх 
періодів 

270        

Валюта балансу 280        

Пасив 

І. Власний капітал        
1.1. Статутний і 
додатковий 
вкладений 
капітал 

300- 
320 

       

1.2. Інший 
додатковий 
капітал 

330        

1.3. Резервний 
капітал 

340        

1.4. 
Нерозподілений 
прибуток 

350        

Усього власний 
капітал 

380        

ІІ. Довгострокові 480        
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Найменування 
статей 

Код 
рядка 
балан
су 

На початок 
звітного періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

Зміни 

абс. 
вели-
чина 

відн. 
вели-
чина 

абс. 
вели-
чина 

відн. 
велич
ина 

в абс. 
вели-
чинах 

у струк-
турі 

темпи 
зростання, 

% 
зобов'язання 

ІІІ. Короткострокові 
поточні зобов'язання 

       

3.1. Поточна 
заборгованість 
за  
довгостроковим
и зобов'язаннями

510        

3.2. 
Кредиторська 
заборгованість 
за товари, 
роботи, послуги 

530        

3.3. Поточні 
зобов'язання за 
розрахунками 

540- 
600 

       

3.4 Інші поточні 
зобов’язання  

520, 
610 

       

ІV. Короткостро-
кові кредити 
банку 

500        

Усього коротко-
строкових 
зобов'язань 

620        

V. Доходи 
майбутніх 
періодів 

630        

Валюта балансу 640        
 

Відносну величину конкретної статті встановлюють шляхом ділення її 
абсолютного значення на валюту балансу. 

Зміни в абсолютних величинах визначають шляхом встановлення різниці 
абсолютної величини на кінець і початок періоду. 

Зміни в структурі показують, на скільки відсотків питома вага даного 
показника збільшилася або зменшилася в кінці періоду по відношенню до його 
значення на початок періоду. 

Темп зростання розраховують як відношення розміру конкретної статті 
балансу в кінці періоду до початку. Він показує, у скільки разів за цей проміжок 
часу відбулося збільшення даного показника. 

При аналізі балансу виявляють такі його статті, які свідчать про недоліки 
й незадовільну роботу підприємства і його фінансовий стан.  

При аналізі структури балансу необхідно перевірити виконання вимоги 
до структури фінансових коштів ("золоте правило" фінансування): 
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ВП > ПА, 
де ВП – власні пасиви; 
 ПА – постійні активи. 
Виконання цієї вимоги дозволяє сформувати власний обіговий капітал 

підприємства, що є основою для зниження ризикованості діяльності. 
За проведеними розрахунками формулюють висновки: дається 

характеристика фінансово-майнового стану підприємства (загальна вартість 
майна, вартість необоротних активів, вартість оборотних (мобільних) активів), 
визначається динаміка статей балансу в періоді, що аналізується, і фактори, які 
вплинули на ті чи інші показники, визначається структура балансу - легка чи 
важка. 

Зміна структури активів підприємства в бік збільшення частки оборотних 
засобів може вказувати на:  

- формування більш мобільної структури активів, що сприяє 
прискоренню оборотності засобів підприємства;  

- відволікання частини поточних активів на кредитування споживачів 
товарів, робіт, послуг підприємства, дочірніх підприємств і інших дебіторів, що 
свідчить про фактичну іммобілізацію цієї частини оборотних засобів із 
виробничого циклу;  

- згортання виробничої бази;  
- викривлення результатів оцінки основних фондів внаслідок існуючого 

порядку їх бухгалтерського обліку і ін.  
Крім того, особливу увагу слід приділяти темпам росту дебіторської 

заборгованості за товари, роботи, послуги (рядки 160, 161, 162), в тому числі 
простроченої (розділ ІХ форми 5), а також по векселях одержаних (рядок 150). 
Зростання цих статей балансу свідчить про надання підприємством товарних 
позик для споживачів своєї продукції.  

Для того, щоб зробити однозначні висновки про причини зміни даної 
пропорції у структурі активів, проводять детальний аналіз розділів і окремих 
статей активу балансу.  

Література [7, 12-29, 31, 41, 45-48] 
 

Тема 4. Фінансовий аналіз та внутрішній контроль 
 
Аналітична вправа №1 
На прикладі підприємства, яке обрано студентом для дослідження, 

провести аналіз ліквідності балансу. 
 
Методичні рекомендації до виконання аналітичної вправи №1 
Фінансовий стан підприємства оцінюється показниками ліквідності й 

платоспроможності, які характеризують можливість повного і своєчасного 
розрахунку по короткострокових зобов’язаннях перед кредиторами. Аналіз 
платоспроможності й ліквідності є важливим не тільки для підприємства, але й 
для зовнішніх інвесторів. 
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Процес аналізу ліквідності балансу передбачає порівняння статей активу, 
які згруповані за ступенем їхньої ліквідності й розташовані за принципом 
зменшення ліквідності, із зобов’язаннями пасиву, які згруповані за строками 
погашення і розташовані за принципом зростання таких строків. Аналіз 
ліквідності балансу доцільно здійснювати у вигляді таблиці 2. 

Важливим показником ліквідності підприємства є коефіцієнт абсолютної 
ліквідності Каб, що характеризує негайну здатність підприємства ліквідувати 
короткострокову заборгованість і визначається як відношення суми грошових 
коштів підприємства і короткотермінових фінансових вкладень до суми 
короткотермінових (поточних) зобов'язань:  

.
)480.380.640.(1.

)240.230.220.(1.

рядрядрядф

рядрядрядф
Каб 


      

Таблиця 2  
Аналіз ліквідності балансу організації за ___ рік 
 

Актив Код 
статті 

На 
початок 
року 

На 
кінець 
року 

Пасив 
Код 
статті 

На 
початок 
року 

На 
кінець 
року 

Платіжний 
надлишок (+) чи 

недолік (-) 
на 

початок 
на 

кінець 

1. Найбільш 
ліквідні 
активи 

220 - 
240 

  

1. 
Найбільш 
строкові 
зобов'язан

ня 

530     

2. Швидко 
реалізовані 
активи 

130 - 
210 

  

2. 
Коротко-
строкові 
пасиви 

(620
-

530) 
+ 

430 
+ 

630 

    

3. Повільно 
реалізовані 
активи 

100 
+ 

120 
+ 

250 
+ 

270 

  
3.Довго-
строкові 
пасиви 

480     

4. Важко 
реалізовані 
активи 

080   
4. Постійні 

(стійкі) 
пасиви 

380     

Баланс   Баланс     

 
Значення Каб є достатнім у межах 0,2 -:- 0,35, а менше 0,2 - це зовнішня 

ознака неплатоспроможності. 
Ще одним з важливих коефіцієнтів аналізу ліквідності є Кзаг (пот) – 

коефіцієнт загальної (поточної) ліквідності, що показує, в якій мірі оборотні 
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активи підприємства достатні для задоволення поточних зобов’язань. Сутність 
цього коефіцієнта полягає у тому, що оборотні активи повинні бути повністю 
переведені у грошові кошти протягом одного року, а поточні зобов’язання 
також необхідно погасити за цей час. Згідно із загальноприйнятими 
стандартами, вважається, що Кзаг (пот) повинен бути у межах 1 -:- 2. Формула 
розрахунку цього коефіцієнта наступна: 

.
)480.380.640.(1.

)270100(1.
)( рядрядрядф

позрядківсуммаф
К потзаг 

     

При оцінці ліквідності підприємства слід також брати до уваги, що різні 
показники ліквідності не тільки дають характеристику стійкості фінансового 
стану підприємства при різному ступені обліку ліквідності засобів, але й 
дотримуються інтересів різних зовнішніх користувачів аналітичної інформації. 

 
Література [8, 10-28,31, 35-41, 45-48 ] 

 
Тема 5. Методичний інструментарій фінансового менеджменту 
 
Тести для самоперевірки знань 
1. Компадирування – це:  
а) визначення майбутньої вартості грошей; 
б) визначення теперішньої вартості грошей; 
в) величина грошового потоку; 
г) вартість капіталу. 
 
2. Дисконтування просте – це: 
а) визначення майбутньої вартості грошей, вкладених одночасно на 

певний період під певний процент; 
б) визначення майбутньої вартості грошей, вкладених рівними частками 

через рівні проміжки часу під певний процент; 
в) визначення майбутньої вартості грошей, вкладених рівними частками, 

вклади по яких проводяться в кінці кожного періоду; 
г) визначення майбутньої вартості грошей, вкладених рівними частками, 

вклади по яких проводяться на початку кожного періоду; 
д) визначення теперішньої вартості грошей, отриманих у майбутньому 

через рівні проміжки часу в кінці кожного періоду. 
 
3. “Правила числа 72” застосовується у випадках: 
а) коли необхідно приблизно визначити, яка комбінація рівня процентної 

ставки і термінів вкладу дасть збільшення вкладеного капіталу втричі; 
б) коли необхідно приблизно визначити, яка комбінація рівня процентної 

ставки та кількості разів нарахування складного проценту протягом року дасть 
подвоєння вкладу; 

в) коли необхідно приблизно визначити, яка комбінація рівня процентної 
ставки і термінів вкладу дасть подвоєння вкладеного капіталу; 
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г) в інших випадках. 
 
4. Ануїтет – це: 
а) те саме, що і рента; 
б)  серія вкладів або виплат рівних сум, що здійснюються через рівні 

інтервали або певну кількість періодів; 
в) інше. 
 
5. Якщо виплати здійснюються в кінці періоду, як це, звичайно, і 

робиться, така рента називається  
а) звичайною; 
б) вексельною; 
в) плановою; 
г) інше. 

 
6. Якщо виплати провадяться на початку кожного періоду, то така рента 

називається: 
а) звичайною; 
б) вексельною; 
в) плановою; 
г) інше. 

 
7. При оцінці майбутньої вартості грошей з врахуванням фактору інфляції 

використовується формула:  
а) FV=PVx[(1+i)x(1+ТІ)]n; 
б) FVn= PV (1+ i)n; 
в) інше. 

Література [11-28, 32-44] 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ, ПІДПРИЄМСТВ 

 
Тема 6. Управління активами 
 
Аналітична вправа №1 
На прикладі підприємства, яке обрано студентом для дослідження, 

провести аналіз динаміки структури оборотних активів і ефективності їх 
використання. 

 
Методичні рекомендації до виконання аналітичної вправи №1 
Аналіз динаміки структури оборотних засобів здійснюють за допомогою 

аналітичної табл. 3. 
Аналіз внутрішньої структури оборотних засобів підприємства 

здійснюють на основі даних другого розділу форми №1 «Баланс». 
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Якщо в структурі переважає частка дебіторської заборгованості, то аналіз 
потрібно будувати за такими напрямками: 

- проаналізувати обсяг реалізованої продукції; 
- звернути увагу на розмір простроченої дебіторської заборгованості 

(розділ 9 форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»). Якщо на 
підприємстві існує несплачена в строк або безнадійна дебіторська 
заборгованість, то треба звернути увагу на рядок 162 форми №1 «Баланс» - 
резерв сумнівних боргів. У разі, якщо підприємство не здійснювало розрахунок 
резерву сумнівних боргів при наявності простроченої дебіторської 
заборгованості, необхідно самостійно зробити розрахунок резерву сумнівних 
боргів. 

Таблиця 3  
Структура оборотних активів організації за ___ рік 
 

Найменування 
статей 

На початок періоду На кінець періоду Зміни 

абс., тис. 
грн.  

відн., % 
абс., тис. 
грн.  

відн., % 
абс., тис. 
грн.  

відн., % 
темпи 

зростання, 
% 

1. Запаси        
2. Дебіторська 
заборгованість 

       

3. Грошові 
кошти 

       

4. Інші 
оборотні 
активи 

       

Усього 
оборотних 
активів 

       

 
Якщо в звітному періоді відбувається збільшення розміру запасів, то 

необхідно розрахувати зростання оборотності запасів, порівняти темпи 
зростання запасів і темпи зростання оборотності запасів.  

Низька фінансова активність спостерігається на підприємстві тоді, коли 
переважають грошові кошти, тобто відбувається процес накопичення. Але 
низька частка грошових коштів при високій дебіторській заборгованості 
свідчить про проблеми, які пов’язані з маркетинговою діяльністю. 

Ефективність використання оборотних активів підприємства 
характеризується показниками оборотності. Швидкість обороту оборотних 
засобів підприємства є однією з якісних характеристик його фінансової 
політики. Чим більша швидкість обороту, тим ефективніше працює 
підприємство. Тому абсолютне чи відносне зростання оборотних засобів може 
свідчити не тільки про розширення виробництва або дію факторів інфляції, але 
й про уповільнення їх обороту, що викликає збільшення їх обсягу.  

Для оцінки тенденції обіговості оборотних засобів розраховують 
коефіцієнт оборотності (Ко).  
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Коефіцієнт оборотності оборотних засобів (Ко) - це відношення чистої 
виручки (чистого доходу) від реалізації продукції без урахування податку на 
додану вартість і акцизного збору (ф. 2) до середньої суми  залишків оборотних 
засобів підприємства (ф. 1):  
 

.

2

)260.260.(1.
)020.015.010.(2.

кінецьрокунарокупочатокна
о рядрядф

рядрядрядф
К




    (1) 

Зменшення значення Ко на кінець звітного періоду в порівнянні з його 
значенням на початок року свідчить про уповільнення обороту оборотних 
засобів.  

Показником ефективності використання оборотних засобів є також час 
обороту (Чо) - тривалість одного обороту в днях. Він визначається як 
відношення кількості календарних днів звітного періоду до коефіцієнта 
оборотності:  

о
о К

Т
Ч 

       (2) 
де Т - кількість календарних днів звітного періоду.  
Тривалість обороту вказує на кількість днів, що були необхідні 

підприємству для поповнення його оборотних засобів.  
Важливими показниками ефективності використання активів є 

оборотність запасів і тривалість одного обороту запасів.  
Коефіцієнт оборотності запасів (Коз) визначається як відношення 

собівартості реалізованої продукції до середньої вартості залишків запасів:  

.

2

)100.100.(1.
)040.(2.

кінецьрокунарокупочатокна
о рядрядф

рядф
К




 (3) 

Значення Коз показує, скільки разів у середньому поповнювались запаси 
підприємства протягом звітного періоду.  

Середню тривалість одного обороту запасів (Чоз) визначають аналогічно 
показнику Чо:  

.
оз

оз К

Т
Ч       (4) 

Збільшення питомої ваги виробничих запасів у структурі активів може 
свідчити про:  

- зростання виробничого потенціалу підприємства;  
- прагнення за рахунок вкладень у виробничі запаси захистити грошові 

активи підприємства від знецінення під впливом інфляції;  
- нераціональність обраної господарської стратегії, внаслідок чого значна 

частина поточних активів іммобілізована в запасах, ліквідність яких може бути 
незначною.  
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При значному збільшенні запасів і витрат треба проаналізувати, чи не 
відбувається це збільшення за рахунок необґрунтованого відволікання активів з 
виробничого обороту, що призводить до збільшення кредиторської 
заборгованості і погіршення фінансового стану підприємства.  

У табл. 4 подано класифікацію обігових активів залежно від стратегічних 
цілей управління. 

Таблиця 4  
Класифікація оборотних активів 

Класифікаційна
ознака 

Види активів Приклад (типовий) 

1. Швидкість 
обігу 

Активи з високою 
швидкість обігу 

Запаси готової продукції підвищеного 
і сталого попиту, грошові кошти, що 
обслуговують господарський оборот 

 
 

Активи із середньою 
швидкість обігу 

Запаси матеріальних активів у межах 
нормативу, короткострокові фінансові 
вклади (крім безнадійних) 

 
 

Активи з низькою 
швидкість обігу 

Понаднормативні матеріальні запаси, 
дебіторська заборгованість 

II. Ліквідність 
 

Прямі засоби 
розрахунку 

Грошові кошти в усіх видах 

Платіжні резерви в 
швидколіквідних 
активах 

Короткострокові фінансові вклади з 
наступаючим терміном платежу або з 
передбаченою можливістю 
дострокової вимоги, надійна 
короткострокова дебіторська 
заборгованість, запаси готової 
продукції з високою швидкістю 
реалізації 

Слабколіквідні 
активи 

Запаси готової продукції з низькою 
швидкістю реалізації, запаси інших 
матеріальних активів 

III. Доходність 
(від наявності)  

Активи, що 
приносять прямий 
дохід 

Короткострокові фінансові вклади, 
депозити, валютні кошти (при 
зростанні курсу) 

Активи, що не 
приносять прямого 
доходу, але 
обслуговують 
оборот підприємства

Запаси товарно-матеріальних 
ресурсів, грошові кошти в 
національній валюті 

Активи, що 
приносять збитки 

Запаси товарів,  якість і кількість яких 
у процесі зберігання зменшується,  
незахищена  дебіторська 
заборгованість 
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Класифікаційна
ознака 

Види активів Приклад (типовий) 

IV.  Інфляційна 
захищеність 

Активи, захищені 
від інфляційного 
знецінення 

Матеріальні обігові активи, захищена  
дебіторська   заборгованість, 
ефективні фінансові вклади (якщо 
доходність перевищує темп інфляції), 
валютні кошти 

Активи, не захищені 
від інфляції 

Грошові кошти в національній валюті, 
незахищена дебіторська 
заборгованість, неефективні фінансові 
вклади 

V. Вартість 
формування 

Активи, що 
формуються за 
рахунок власних 
обігових коштів 

Грошові кошти, фінансові вклади, 
запаси матеріальних активів і 
дебіторська заборгованість (частково) 

Активи, що 
формуються за 
рахунок позик і 
комерційного 
кредиту 

Запаси матеріальних активів і 
дебіторська заборгованість (частково) 

 
Література [2, 11-27, 32-44] 

 
Тема 7. Управління капіталом 
 
Теми рефератів 

1. Поняття та сутність капіталу організації.   
2. Позичковий капітал організації. Довгострокові та короткострокові фінансові 

зобов’язання.  
3. Управління кредиторською заборгованістю. 
4. Вартість капіталу. 
5. Структура капіталу організації.  

 
Аналітична вправа №1 
На прикладі підприємства, яке обрано студентом для дослідження, 

провести аналіз співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості. 
 
Методичні рекомендації до виконання аналітичної вправи №1 
Співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованостей для 

стійкого фінансового положення за інших рівних умов має бути близьким до 
одиниці. Така вимога пов'язана з тим, що іммобілізовані в дебіторську 
заборгованість кошти неефективно компенсувати за рахунок власних коштів. 
Дослідження цих показників доцільно проводити в таблиці 5. 
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Таблиця 5  
Динаміка співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості 

організації  ( ___ рік) 

Наймену-
вання 
статей 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду Наймену-

вання 
статей 

На 
початок 
періоду 

На 
кінець 
періоду 

Зміни (станом 
на кінець 
періоду) 

Аб
с. 

Від
н. 

Аб
с. 

Від
н. 

Аб
с. 

Від
н. 

Аб
с. 

Від
н. 

Абс Відн. 

Дз всього, 
в т.ч. 

    
Кз всього, 
в т.ч. 

      

1. За 
товари, 
роботи, 
послуги 

    

1. За 
товари, 
роботи, 
послуги 

      

2. По 
розрахунка
х 

    
2. По 
розрахунка
х 

      

3. Інша Дз     3. Інша Кз       

 
Аналітична вправа №2 
На прикладі підприємства або організації, яке обрано студентом для 

дослідження, провести аналіз структури капіталу. 
 
Методичні рекомендації до виконання аналітичної вправи №2 
Аналізуючи капітал організації, доцільно користуватися такими 

визначеннями: 
Капітал підприємства являє собою накопичений шляхом заощаджень 

запас економічних благ у формі грошових засобів і реальних капітальних 
товарів, які залучені власниками підприємства в економічний процес як 
інвестиційний ресурс і фактор виробництва з метою отримання, 
функціонування яких в економічній системі базується і ринкових принципах і 
пов’язано з факторами часу, ризику й ліквідності. 

Управління капіталом є системою принципів і методів розробки і 
реалізації управлінських рішень, пов’язаних з оптимальним його формуванням 
з різноманітних джерел,  а також забезпеченням його використання в різних 
видах господарської діяльності медичного закладу. 

Процес управління капіталом передбачає вирішення таких завдань: 
- формування достатнього обсягу капіталу, який забезпечує необхідні 

темпи економічного розвитку медичного закладу; 
- оптимізація розподілу сформованого капіталу за видами діяльності на 

напрямкам використання; 
- забезпечення умов досягнення максимальної доходності капіталу при 

передбачуваному рівні фінансового ризику; 
- забезпечення мінімізації фінансового ризику, пов’язаного з 

використанням капіталу, при передбачуваному рівні його доходності; 
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- забезпечення постійної фінансової рівноваги медичного закладу в 
процесі його розвитку; 

- забезпечення достатнього рівня фінансового контролю над медичним 
закладом з боку його засновників; 

- забезпечення достатньої фінансової гнучкості медичного закладу; 
- оптимізація обороту капіталу; 
- забезпечення своєчасного реінвестованого капіталу. 
Оптимізація структури капіталу - це таке співвідношення використаних 

власних і позикових засобів, при якому забезпечується найбільш ефективна 
пропорційність між коефіцієнтом фінансової рентабельності і коефіцієнтом 
фінансової стійкості медичного закладу. 

Мета - виявлення тенденції динаміки обсягу і складу капіталу в 
передплановому періоді і їхній вплив на фінансову стійкість і ефективність 
використання капіталу. Для визначення оптимізації капіталу необхідно оцінити 
ефективність використання капіталу в цілому й окремих його елементів. 

Одним з механізмів оптимізації структури капіталу є фінансовий 
леверидж, що характеризує використання підприємством позикових коштів, 
яке впливає на зміну коефіцієнта рентабельності власного капіталу. 

Показник, який характеризує рівень прибутку, що додатково генерується 
на власний капітал при різній частці використання позикових коштів, 
називається ефектом фінансового левериджу (ЕФЛ). Розрахунок цього 
показника проводять за формулою 

ВК

ЗКПКАПП КВПСЕФЛ
__

__
__

*)(*)1( 

,    
де Спп – ставка податку на прибуток, виражений десятковим дробом, 
 КВПа – коефіцієнт валової рентабельності активів (співвідношення 

валового прибутку до середньої суми активів), %, 

 ПК
__

 – середній розмір процентів за кредит, які сплачуються  
підприємством за використання позичкового  капіталу, %, 

 ЗК
__

 - середня сума позичкового капіталу, який використовується 
підприємством, 

 ВК
__

 - середня сума власного капіталу підприємства. 
Таким чином, можна виділити три чинники, що формують ЕФЛ: 

- податковий коректор фінансового левериджу (1-Спп); 

- диференціал фінансового левериджу (КВРа - ПК
__

); 

- коефіцієнт фінансового левериджу (

ВК
ЗК

__

__

). 

Виділення цих  складових дозволяє цілеспрямовано управляти ЕФЛ у 
процесі фінансової діяльності. 
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У процесі аналізу динаміки показника ЕФЛ визначити вплив кожного із 
вищенаведених чинників і розробляють рекомендації щодо максимізації даного 
показника. 

Володіючи знаннями з механізму впливу фінансового левериджу на 
рівень прибутковості власного капіталу і рівень фінансового ризику, можна 
цілеспрямовано управляти як вартістю, так і структурою капіталу. 

На підставі форми № 1, №4 і №5 проаналізувати структуру капіталу 
підприємства, а отримані дані доцільно занести в табл. 5. 

Таблиця 5  
Аналіз капіталу медичного закладу за ___ рік 
 

№ 
п\
п 

Показники 
Розрахункова 
формула 

Звітн
і 

роки 
Зміни 

1 Коефіцієнт фінансового Левериджу ЗК/СК   
2 Ефект фінансового левериджу    
3 Період обороту капіталу, днів 365 / Коб.кап.   
4 Період обороту власного капіталу, днів 365 / Коб.вк   

5 
Період обороту позичкового капіталу, 
днів 

365 / Коб.пк   

6 
Співвідношення короткострокової і 
довгострокової заборгованості 
підприємства 

Кр.З / 
Довгостр.З 

  

7 Капіталовіддача (оборотність) 
Ор / 

Кап.вкладен. 
  

8 Рентабельність власного капіталу 
ЧП / СК * 

100% 
  

9 Рентабельність усього капіталу ЧП / Капітал   
 
Аналітична вправа №3 
На прикладі підприємства, яке обрано студентом для дослідження, 

провести аналіз джерел власних коштів. 
 
Методичні рекомендації до виконання аналітичної вправи №3 
Аналіз структури власного капіталу виконують згідно з даними першого 

розділу пасиву форми №1 «Баланс». 
Статутний капітал слід розглядати як початковий, тобто такий капітал, 

з якого починається діяльність суб’єкта господарювання. На підприємствах 
різних організаційних форм кошти, які надані їх власникам для забезпечення 
статутної діяльності, мають різну економічну суть. Так, розмір статутного 
капіталу акціонерного товариства показує номінальну вартість всіх емітованих 
акцій підприємства. 

Додатковий вкладений капітал показує суму капіталу, який вкладено 
засновниками понад статутний капітал. Акціонерні товариства у цій статті 
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пасиву балансу відображають суму, на яку вартість реалізації випущених акцій 
перевищує їхню номінальну вартість. 

Інший додатковий капітал показує суму дооцінки необоротних активів, 
вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих  від інших юридичних і 
фізичних осіб. 

Резервний капітал відображає суму резервів, створених за рахунок 
нерозподіленого прибутку підприємства. 

Стаття «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» відображає 
накопичену суму нерозподіленого прибутку або непокритого збитку. 

Неоплачений капітал показує суму заборгованості власників (учасників) 
за внесками до статутного капіталу. 

У статті «Вилучений капітал» господарські товариства відображають 
фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством 
у його учасників. 

Таблиця 6  
Динаміка структури власного капіталу організації  

за ___ рік 
 

Найменування 
статей 

На початок періоду На кінець періоду Зміни 
абс., 
тис. 
грн.  

відн., % 
абс., 
тис. 
грн.  

відн., % 
абс., 
тис. 
грн.  

відн., 
% 

темпи 
зростання, 

% 
1. Статутний 
капітал 

       

2. Пайовий капітал        
3. Додатковий 
капітал 

       

4.Резервний капітал        
5.Нерозподілений 
прибуток 
(непокритий 
збиток) 

       

6. Неоплачений чи 
вилучений капітал 

       

Усього власного 
капіталу 

       

 
Аналітична вправа №4 
На прикладі підприємства, яке обрано студентом для дослідження, 

провести аналіз структури позичкового капіталу. 
 
Методичні рекомендації до виконання аналітичної вправи №4 
Аналізу підлягають дані IV розділу пасиву форми №1 «Баланс» "Поточні 

зобов’язання" (рядки 500-620). При цьому визначається питома вага окремих 
статей розділу в загальній сумі кредиторської заборгованості, а також 
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відхилення значень за цими статтями на кінець звітного періоду відносно 
початку року (табл. 7). 

Таблиця 7  
Динаміка структури позичкового капіталу організації  

за ___ рік 
 

Найменування 
статей 

На початок періоду На кінець періоду Зміни 
абс., 
тис. 
грн.  

відн., % 
абс., 
тис. 
грн.  

відн., % 
абс., 
тис. 
грн.  

відн., 
% 

темпи 
зростан
ня, % 

1. Довгострокові 
зобов'язання 

       

2. Поточні 
зобов'язання, в т.ч. 

       

2.1. По 
короткострокових 
кредитах банків 

       

2.2. 
Заборгованість по 
довгострокових 
зобов'язаннях 

       

2.3. Векселі видані        
2.4. За товари, 
роботи, послуги 

       

2.5. По 
розрахунках 

       

2.6. Інші поточні 
зобов'язання 

       

Усього зобов'язань        

 
Розрахункова задача №1 
На основі даних таблиці 8 визначте рівень задоволення медичного 

закладу у фінансових ресурсах у звітному році в порівнянні із базовим.  
Таблиця 8 

Задоволення потреби у фінансових ресурсах медичного закладу  

Показники 
Код 
екон.
клас. 

Потреба коштів,  
тис. грн. 

Фактичні видатки,  
тис. грн. 

Базовий 
рік 

Звітний 
рік 

Базовий 
рік 

Звітний 
рік 

Оплата праці 
працівників 

1110 7422,2 9082,3 7420,5 9403,1 

нарахування на 
заробітну плату 

1120 2691,2 3263,4 2701,5 3352,5 

придбання предметів 
постачання і матеріалів 

1130 9683,1 19322,5 4130 4233,6 
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оплата комунальних 
послуг і енергоносіїв 

1160 1488,8 1276,3 1075,9 1251,3 

Дослідження і розробки, 
державні програми 

1170   9,8  

субсидії і поточні 
трансфертні платежі 

1340 10,8 13,4 6,7 6 

Капітальні видатки:      

- придбання 
устаткування і предметів 
довгострокового 
користування 

2110 13572 5980,2 1395,3  

- капітальний ремонт 2130 2680 1639 460 1080 

Загальні витрати 
бюджетних коштів: 

 37548,1 40577,1 17199,7 19326,5 

Залучено 
позабюджетних коштів 

   981,8 6442,5 

Всього витрат:  37548,1 40577,1 18181,5 25769,0 

 в тому числі: 
 умовно-постійні 

   9957,7 14596,6 

 змінні    8223,8 11172,4 

 
Розрахункова задача №2 
Приватне підприємство планує інвестицію в обсязі 290 тисяч грн. Ставка 

податку на прибуток - 23%. 
Ця інвестиція фінансуватиметься таким чином: 30% інвестиційних потреб 

приватне підприємство  збирається фінансувати за рахунок власного капіталу, а 
суму, що залишилася, складає позика. Вартість власного капіталу оцінюється в 
28%. 

Місцевий комерційний банк №1 може надати кредит на суму 116000 грн, 
що становить 40% від  потрібного обсягу фінансування, під 25% відсотків 
річних. 

Ведуться переговори про те, що комерційний банк №2 надасть кредит у 
розмірі 87000 грн під 22% річних. 

Тривалість кредитування збігається з тривалістю проекту і становить 5 
років. 

Визначити середньозважену вартість капіталу проекту. 
 
Методичні рекомендації до виконання розрахункової задачі №2 
Вартість капіталу – це загальна сума коштів, яку підприємство сплачує за 

користування визначеним обсягом фінансових ресурсів. Вартість капіталу 
виражається у вигляді річної процентної ставки (k), яку варто сплатити 
інвесторові за використання його капіталу. Інвестором може бути кредитор, 
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акціонер підприємства або саме підприємство. В останньому випадку 
підприємство інвестує власний капітал, який утворився за період, що передує 
новим вкладенням капіталу. У будь-якому разі за використання капіталу треба 
платити, і мірою цього платежу є вартість капіталу.  

Середньозважена вартість капіталу (WACC) визначає середньозважену 
ціну кожної грошової одиниці капіталу, а також середньозважену ціну кожної 
нової грошової одиниці приросту капіталу в разі, якщо капітал підприємства 
збільшується. 

Середньозважена вартість капіталу (WACC) розраховується за формулою 





n

i
ii kwWACC

1
, 

де iw – питома вага і–го джерела капіталу в загальному його обсязі 
(виражена десятковим дробом); 

ik – вартість і–го джерела капіталу (виражена десятковим дробом). 
 

Література [2, 11-27, 32-44, 47-48] 
 
Тема 8. Управління інвестиціями 
 
Індивідуальне завдання 
Розробити інвестиційний проект (відкриття нового підприємства, 

розширення його діяльності, придбання нової техніки). 
 
Методичні рекомендації для виконання індивідуального завдання 
Інвестиційний проект - це викладення цілей та особливостей конкретного 

інвестування й обґрунтування його доцільності. Без нього неможливо 
здійснювати інвестиції'. Опрацювання інвестиційного проекту залежить від 
інвестора та чинних у країні законів. 

Далі під інвестиційним проектом розуміється письмовий документ, де 
викладено мету, методи реалізації, опис об'єкта інвестування, фінансову 
доцільність інвестиції. Такий проект потрібний як для власних цілей інвестора, 
так і для ознайомлення з намірами інвестора всіх можливих зацікавлених 
сторін: партнерів, банків, майбутніх споживачів. 

Інвестиційний проект має типовий зміст, що поділяється на розділи. 
Наведемо можливий склад розділів та орієнтовні форми табличних матеріалів. 

Опис інвестиційного проекту 
Короткий опис 
До 4 сторінок стислого конкретного викладу суті проекту (мета, обсяг 

інвестиційних витрат, технологія виробництва, доходи, окупність, 
ефективність, характер продукції, реальність збуту).  

Продукція: 
• опис товарів (чи послуг), що мають вироблятися; їх відмінність від 

типової продукції, що є на ринку; 
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• характеристика якості продукції, обґрунтування конкурентосп-
роможності; 

• умови гарантійного обслуговування; 
• умови (патент, авторські права) технічної захищеності послуги 

(послуги).  
Ринок та організація збуту продукції: 
• обґрунтування прогнозованої ціни продукції чи послуг; 
• обсяги можливої реалізації послуги (продукції); 
• споживачі продукції (юридичні та фізичні особи); 
• порівняння з послугами (продукцією) конкурентів на ринку; 
• аналіз конкурентного середовища (фірми-виробники, якість продукції, 

ціни, потенційний обсяг ринку); 
• стратегія маркетингової діяльності (організація реклами, витрати на 

рекламу, ціноутворення, можливості стимулювання продажу, формування 
іміджу продукції та фірми в цілому). 

Виробничий план (обсяг і структура виробництва товарів і послуг): 
• номенклатура продукції та послуг; 
• обсяг продажу; 
• календарний графік виробництва (за місяцями) на наступні два-три 

роки, що розроблюється помісячне або в тижневому режимі; 
• забезпеченість виробництва матеріально-технічними ресурсами 

(номенклатура, кількість, ціна, загальні витрати, постачальники, можливість 
отримання, договори на постачання); 

• система контролю якості продукції; 
• місця та умови зберігання матеріально-технічних ресурсів; 
• умови зберігання готової продукції; 
• навантаження на зовнішнє середовище й витрати на дотримання 
вимог щодо впливу на нього, засоби утилізації відходів.  
Персонал та соціально-трудові питання: 
• організаційна схема управління підприємством, перелік усіх підрозділів 

та характер взаємодії (технологічної чи інформаційно-функціональної); 
• керівники, їхня службова характеристика та об'єктивні дані; 
• штатний розпис, посадові обов'язки, вимоги до кваліфікації та 

спеціальності працівників, розподіл відповідальності; 
• посадовий оклад або прогнозований рівень заробітної плати; 
• потреба в навчанні персоналу, періодичність і обсяги витрат на 

підвищення кваліфікації працівників; 
• умови стимулювання праці, особливо керівних працівників усіх 
рівнів. 
Організаційний план (опис питань, пов'язаних з реалізацією інвестицій): 
• обсяги та структура інвестиційних витрат; 
• кошторис витрат; 
• технічна база підприємства, приміщення, технологія виробництва; 
• джерела фінансування інвестицій; 
• обсяг і структура основних фондів; 
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• юридична форма підприємства, форма власності на основні фонди.  
Фінансовий план: 
• витрати на виробництво; 
• очікувані у прогнозованому періоді обсяги реалізації продукції та 

послуг; 
• обсяги доходів і витрат підприємства; 
• зведений баланс активів і пасивів підприємства (за формою бух-

галтерського балансу підприємства); 
• обсяги та напрямки використання прибутку; 
• порядок фінансування та обсяги позик, потрібних для реалізації 

проекту; 
• терміни та графік повернення позик; 
• пропозиції щодо умов можливої угоди на отримання необхідної 
позики та порядок розрахунків за фінансовими зобов'язаннями.  
Оцінювання ризику та заходи зі страхування:                
• опис проблем, що можуть виникнути під час реалізації проекту та 

вплинути на його очікувану прибутковість; 
• аналіз залежності результатів інвестування від окремих факторів, 

врахованих у розрахунку ефективності проекту; 
• план можливих дій з нейтралізації негативних факторів або своєчасного 

страхування від наслідків негативних дій; 
• оцінювання ефективності інвестицій в умовах можливого най-

сприятливішого та найнесприятливішого розвитку подій, розподіл імовірностей 
успішного здійснення інвестиційних намірів інвесторів, побудова інтервалів та 
меж задовільного розвитку запроектованих подій. 

Управління реалізацією інвестиційного проекту: 
• календарний план виконання робіт (початок, завершення, загальний час 

до завершення етапу, послідовність етапів); 
• організація моніторингу за відхиленням від плану робіт; 
• плани та організація подолання можливих відхилень від планових 

орієнтирів; 
• критерії прийняття рішення про вихід з проекту та мінімізації збитків.  
Економічна ефективність: 
розрахунок загальної прибутковості проекту, чистої приведеної вартості, 

рентабельності, терміну окупності інвестицій, співвідношення доходів і витрат. 
Якість і обґрунтованість інвестиційного проекту не тільки визначають 

об'єкт інвестування, а й свідчать про кваліфікацію та обізнаність розробника 
проекту, рівень управління та планування роботи підприємства. Розробка 
такого проекту є методом аналізу та прогнозування роботи підприємства. 

Проект має бути простим і зрозумілим, стислим (до 10 сторінок) і добре 
оформленим, містити тільки конкретні твердження, показники й розрахунки. 

 
Розрахункова задача. Для виконання цієї задачі слід звернутися до 

вихідних даних, наведених у табл. 9. 
 На основі цих даних треба визначити: 
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1) поріг рентабельності; 
2) запас фінансової міцності; 
3) силу впливу операційного важеля; 
4) побудувати точку беззбитковості (графічним методом 

 
Таблиця 9 

Вихідні дані для виконання задачі (ефект операційного важеля) 
Показник Варіанти 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.Виручка від 
реалізації, тис. 
грн. 

6200 4300 1200 4900 3500 6900 5400 3800 4700 2100 

2.Обсяг продажу, 
тис. шт. 

500 200 100 300 400 600 400 100 200 800 

3.Вартість 
матеріалів, тис. 
грн. 

2100 700 200 1100 800 2400 800 600 1800 600 

4. Фонд оплати 
праці 
виробничого 
персоналу, тис. 
грн. 

1700 900 300 800 1000 1900 1000 700 900 900 

5.Орендні 
платежі, тис. грн. 

500 300 100 200 400 700 400 200 300 150 

6.Сума відсотків 
за кредит, тис. 
грн. 

800 100 50 150 200 900 200 300 200 100 

7.Амортизаційні 
відрахування, тис. 
грн. 

700 500 200 1300 600 500 600 500 400 250 

 
Методичні вказівки до розв’язання задачі. 
Економічна сутність класифікації витрат на змінні й постійні і їх 

диференціація відображається за наступними формулами: 
 

В пер. = М + ФОП,        (1) 
 

де З пров. - перемінні витрати, тис. грн, 
      М - вартість матеріалів, тис. грн, 
      ФОП - фонд оплати праці виробничого персоналу, тис. грн. 
 

В пост.= Ор + К% + АВ,        (2) 
 

               де   В пост. - постійні витрати, тис. грн, 
                  А р. - орендні платежі, тис. грн, 
                  К% - відсотки за кредит, тис. грн, 
                  АВ - амортизаційні відрахування, тис. грн. 
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Економічно інтерпретувати дію операційного (виробничого,  
господарського) важеля допомагає формула 

 

Сила впливу операційного важеля     =   валова маржа                               (3) 
                                                                        прибуток 
 

 ВМ = В р. - В пер,               (4) 
 

де  ВМ - валова маржа, тис. грн,  
     В р. - виторг від реалізації. тис. грн, 
 

                     ВМ = В пост. + П,                       (5) 
 

де  П - прибуток. 
При розрахунку порогу рентабельності варто пам'ятати, що це такий 

виторг від реалізації, при якому підприємство вже не має збитків, але ще не має 
прибутків. Валової маржі вистачає лише на покриття постійних витрат і 
прибуток дорівнює нулю: 

               П = ВМ - В пост = 0,                                            (6) 
 

чи       
ПР(поріг рентабельності) =  В пост. : ВМ (у відносному вираженні)              (7) 
 

Різниця між досягнутим фактичним виторгом від реалізації і порогом 
рентабельності складає запас фінансової міцності підприємства. 

 

                           З фм. = В р. - ПР,                                                           (8) 
 

де   З фм. - запас фінансової міцності, тис. грн.           
Необхідно побудувати, користуючись вихідними даними і приведеними 

розрахунками, точку беззбитковості. Дати економічну інтерпретацію. 
Побудований графік служить також визначенню порогу рентабельності. 
Варто також дати економічну інтерпретацію отриманим розрахункам і 

порівняти графічні результати за проведеними аналітичними розрахунками. 
Зробити загальні висновки щодо даного розділу. 
  
Методичні рекомендації до розв`язання задачі 
Питання, що вимагають рішення, не звичайні для існуючої практики 

управління фінансами підприємства. У цьому зв'язку студентам пропонується 
контрольний приклад рішення. 

 
Таблиця 10   

Вихідні дані для контрольного прикладу 
Показник Позначення Значення 

показника 
1.Виручка від реалізації, тис. грн. ВР 25000 
2. Обсяг продажу, тис. шт. Vp 8000 
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3.Вартість матеріалів, тис. грн. М 18000 

4. Фонд оплати праці виробничого 
персоналу, тис. грн. 

ФОП 2000 

5.Орендні платежі, тис. грн. Ор 500 
6.Сума відсотків за кредит, тис. грн. К% 300 
7.Амортизаційні відрахування, тис. грн. АВ 1000 

 
На основі цих даних необхідно визначити: 
 Поріг рентабельності 
 Запас фінансової міцності 
 Силу впливу операційного важеля 

У процесі рішення використовують такі показники: валова маржа 
(ВМ), змінні витрати (Впер), постійні витрати (В пост), що вимагають 
попередніх розрахунків: 

В пер = М+ФОТ; 
В пер =18000+2000=20000 (тис. грн.); 
В пост  = Ор + К% + АВ; 
В пост =500+300+1000=1800 (тис. грн.); 
ВМ = ВР - Впер; 

 

Таблиця 11 

Розрахункова таблиця для визначення порога рентабельності 

Показник Значення 
показника, 
тис.грн. 

У % до 
виручки від 
реалізації 

Коефіцієнти 

1.Виторг від реалізації 25000 100 1 
2.Перемінні витрати 20000 80 0,8 
3.Валова маржа 5000 20 0,2 
4.Постійні витрати 1800 - - 
5.Прибуток 3200 - - 

 

Розрахунок порога рентабельності 
Поріг рентабельності (ПР) – результат від реалізації, при якому 

підприємство вже не має збитку, але не має і прибутку, 
ПР = 1800 : 0,2 = 9000 тис. грн. 
Поріг рентабельності є одночасно критичною точкою продажів 

(точкою беззбитковості, точкою самооплатності та ін.). 
 

Визначення запасу фінансової міцності 
Запас фін. міцн. = ВР - ПР. 
Запас фін. міцн. = 25000 – 9000 = 16000 тис. грн., або в % до виторгу: 
16000 : 25000 * 100% = 64%. 
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Це означає, що підприємство може витримати 64%  зниження виторгу від 
реалізації, чи на 16000 тис. грн. без серйозної погрози для свого фінансового 
стану. 

Визначення сили впливу операційного важеля 
Дія операційного важеля (виробничо-господарського) полягає у тому, 

що будь-яка зміна виторгу від реалізації завжди породжує більш сильну зміну 
прибутку. 

Сила впливу операційного важеля = ВМ / П, 
де П - прибуток, тис. грн. 
Сила впливу операційного важеля = 5000 : 3200 = 1,5625. 
Це означає, що при збільшенні (зниженні) виторгу від реалізації на n 

відсотків прибуток зросте на  n*1,5625%. 
 

Побудова точки беззбитковості (порога рентабельності) 
Побудову точки беззбитковості слід здійснювати графічним методом. 
Визначення порога рентабельності базується на рівності виторгу і  

сумарних  витрат при досягненні порога рентабельності  (роботу виконують 
студенти самостійно). Варто зробити висновки за даною задачею. 

 

Література [11-27, 32-44] 
 
Тема 9. Управління грошовими потоками 
 
Аналітична вправа 
На прикладі підприємства, яке обрано студентом для дослідження, 

провести аналіз форми № 3 “Звіт про рух грошових коштів”. 
 
Методичні рекомендації до виконання аналітичної вправи 
Механізм управління грошовими потоками будується на моделі грошових 

потоків організації, яка розроблена на основі виробничо-комерційного циклу. 
Загальновизнано, що грошові кошти є найбільш ліквідними серед тих 

засобів, якими володіє підприємство, і становлять як початок, так і кінець 
кожного виробничо-комерційного циклу. Орієнтована на одержання прибутку 
діяльність організації (операційна) вимагає конвертації (перетворення) 
грошових коштів у запаси товарно-матеріальних цінностей, які після процесу 
виробництва переходять в дебіторську заборгованість як складову частину 
процесу реалізації. Остаточно результати операційної діяльності завершуються 
тоді, коли збір платежів від дебіторів повертає витрачені грошові потоки таким 
чином, що новий виробничо-комерційний цикл з передбаченим прибутковим 
потенціалом може бути здійснений. 

Вхідним грошовим потоком від операційної діяльності є грошовий потік, 
одержаний від покупців продукції. До вихідних потоків від операційної 
діяльності слід віднести: грошовий потік постачальникам; грошовий потік на 
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виплату заробітної плати, грошовий потік кредиторам; грошовий потік на 
операційні витрати; грошовий потік податків, зборів, обов’язкових платежів.  

Згідно з П(С)БО № 4 метою складання звіту про рух коштів є надання 
користувачам фінансової звітності повної, правдивої і неупередженої 
інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах організації і їх 
еквівалентах за звітний період. 

У цьому звіті заклад охорони здоров’я розгорнуто наводить суми 
надходжень і видатків, що виникають в результаті операційної, інвестиційної і 
фінансової діяльності. 

Аналіз грошових потоків організації доцільно проводити у формі таблиці 
9. 

Таблиця 9  
Аналіз грошових потоків організації за ___ рік 
 

Вид діяльності Код статті Попередній рік Звітний рік Відхилення 

1. Рух грошових коштів від 
операційної діяльності 

170   
 

2. Рух грошових коштів від 
інвестиційної діяльності 

300   
 

3. Рух грошових коштів від 
фінансової діяльності 

390   
 

4. Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 

400   
 

Література [11-27, 32-44] 
 

Тема 10. Управління фінансовими ризиками 
 Теми рефератів 

1. Економічний зміст та поняття фінансового ризику.  
2. Класифікація фінансових ризиків.  
3. Система основних факторів, що здійснюють вплив на рівень фінансових 

ризиків  організації.  
4. Основи формування моделі управління фінансовими ризиками суб’єкта 

господарювання.  
5. Управління операційними ризиками.  
6. Основні методи нейтралізації фінансових ризиків у підприємницькій 

діяльності суб'єкта господарювання. 
Література [3, 11-27, 32-44] 

 
Тема 11. Антикризове фінансове управління  
 Теми рефератів 

1. Сутність та основні завдання антикризового фінансового управління.  
2. Фінансовий контролінг в системі антикризового управління.  
3. Методи профілактики кризи та прогнозування банкрутства.  
4. Досудова санація.  
5. План санації в ході провадження справи про банкрутство. 
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Тести для самоперевірки знань 
 
1. Фазу розбалансованої діяльності організації та обмежених 

можливостей впливу його керівництва на фінансові відносини називають: 
а) фінансова криза; 
б) інвестиційна криза; 
в) дебіторська криза; 
г) інше. 
 
2. Система прийомів та методів управління фінансами спрямована на 

попередження фінансової кризи та банкрутства підприємства – це: 
а) інвестиційна діяльність; 
б) антикризове фінансове управління; 
в) фінансова криза; 
г) інше. 
 
3. Особлива інформаційна система, яка сигналізує керівництву про 

потенційні ризики та шанси, які можуть насуватися на підприємство як із 
зовнішнього, так із внутрішнього середовища – це: 

а) система раннього попередження та реагування ; 
б) антикризове фінансове управління; 
в) фінансова санація; 
г) інше. 
 
4. Процес створення системи раннього попередження може складатися з 

такого етапу, як:  
а) визначення сфер спостереження; 
б) вибір індикаторів раннього попередження, які можуть вказувати на 

розвиток того чи іншого негативного процесу; 
в) розрахунок граничних значень індикаторів та безпечних інтервалів їх 

зміни; 
г) всі відповіді правильні. 
 
5. До основних сфер спостереження в рамках внутрішньої діагностики 

належать: 
а) фінансова; 
б) виробнича та організаційна; 
в) збутова; 
г) всі відповіді правильні. 
 
6. Зовнішня діагностика побудована на: 
а) аналізі ситуації на ринку (клієнти, конкуренти, кон’юнктура); 
б) макроекономічної ситуації в країні; 
в) аналізі економіко-правових умов діяльності організації; 
г) всі відповіді правильні. 
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7. До загальноекономічних індикаторів раннього попередження 

банкрутства належать: 
а) індикатори, які дозволяють своєчасно виявити зміни в тенденціях 

розвитку кон’юнктури економіки в цілому (використовуються результати 
досліджень відповідних науково-дослідних економічних та соціологічних 
інститутів); 

б) індикатори, які дозволяють виявити тенденції на ринках, на яких 
здійснює свою діяльність підприємство; 

в) індикатори, які дають інформацію щодо появи на ринку нових 
продуктів, методів, процесів тощо; 

г) індикатори впливу на діяльність підприємств, які мають політичну 
природу, зокрема, тенденції в економічному законодавстві, політика 
протекціонізму тощо. 

 
8. До внутрішніх індикаторів раннього попередження банкрутства 

належать: 
а) індикатори, які дозволяють своєчасно виявити зміни в тенденціях 

розвитку кон’юнктури економіки в цілому (використовуються результати 
досліджень відповідних науково-дослідних економічних та соціологічних 
інститутів); 

б) індикатори, які дозволяють виявити тенденції на ринках, на яких 
здійснює свою діяльність підприємство; 

в) система показників, які розраховуються на базі внутрішнього 
(управлінського) обліку та звітності; 

г) індикатори впливу на діяльність підприємств, які мають політичну 
природу, зокрема, тенденції в економічному законодавстві, політика 
протекціонізму тощо. 
 

9. До ринкових індикаторів раннього попередження банкрутства 
належать: 

а) демографічна ситуація в країні, вартість робочої сили, рівень 
мінімальної заробітної плати тощо; 

б) індикатори, які дозволяють виявити тенденції на ринках, на яких 
здійснює свою діяльність підприємство; 

в) система показників, які розраховуються на базі внутрішнього 
(управлінського) обліку та звітності; 

г) індикатори впливу на діяльність підприємств, які мають політичну 
природу, зокрема, тенденції в економічному законодавстві, політика 
протекціонізму тощо. 

 
10. До політичних індикаторів раннього попередження банкрутства 

належать: 
а) демографічна ситуація в країні, вартість робочої сили, рівень 

мінімальної заробітної плати тощо; 
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б) індикатори, які дозволяють виявити тенденції на ринках, на яких 
здійснює свою діяльність підприємство; 

в) система показників, які розраховуються на базі внутрішнього 
(управлінського) обліку та звітності; 

г) індикатори впливу на діяльність підприємств, які мають політичну 
природу, зокрема, тенденції в економічному законодавстві, політика 
протекціонізму тощо. 

Література [11-27, 32-44] 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Сутність фінансового менеджменту.  
2. Об’єкт і суб’єкт фінансового менеджменту.  
3. Мета, задачі та функції фінансового менеджменту. 
4. Цілі та задачі управління фінансами організації.  
5. Стратегія і тактика фінансового менеджменту.  
6. Загальна схема фінансового менеджменту організації.  
7. Характеристика основних форм зовнішніх і внутрішніх фінансових відносин 

організації.  
8. Основні напрями державного регулювання фінансової діяльності закладів 

охорони здоров’я. 
9. Правове забезпечення фінансового менеджменту. 
10. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.  
11. Центри управління фінансовою діяльністю закладів охорони здоров’я. 
12. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту.  
13. Система показників інформаційного забезпечення фінансового 

менеджменту.  
14. Фінансова звітність. Форми фінансової звітності.  
15. Вимоги до бухгалтерської звітності. 
16. Сутність і цілі внутрішньофірмового фінансового прогнозування та 

планування.  
17. Принципи фінансового планування.  
18. Стратегічне фінансове планування. 
19. Поточне фінансове планування. 
20. Оперативне фінансове планування.  
21. Етапи розробки фінансового плану організації.  
22. Суть та роль фінансової стратегії у розвитку організації. 
23. Вимоги до стратегічних фінансових цілей.  
24. Етапи формування та реалізації фінансової стратегії організації.  
25. Зовнішні та внутрішні фактори зовнішнього середовища організації. 
26. Система фінансових планів. 
27. Система оперативного фінансової планування (бюджетування).  
28. Вимоги до бюджетування. 
29. Суть і предмет фінансового аналізу.  
30. Види фінансово аналізу: зовнішній, внутрішній, поточний, стратегічний. 
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31. Методика аналізу фінансового стану організації. 
32. Характеристика майнового стану організації.  
33. Оцінка показників фінансової стійкості.  
34. Аналіз коефіцієнтів платоспроможності (ліквідності).  
35. Оцінка показників ділової активності.  
36. Оцінка показників рентабельності. 
37. Суть, види, об’єкти фінансового контролю.  
38. Напрями підвищення ефективності фінансового контролю в закладах 

охорони здоров’я. 
39. Вартість грошей і час.  
40. Майбутня і приведена вартість грошей.  
41. Простий і складний відсотки.  
42. Рентні платежі та їх оцінка.  
43. Суть і завдання управління активами.  
44. Склад і структура активів організації. 
45. Управління поточними фінансовими потребами організації.  
46. Стратегія фінансування поточних активів. 
47. Управління дебіторською заборгованістю. 
48. Управління грошовими коштами організації.  
49. Управління необоротними активами організації. 
50. Поняття та сутність капіталу організації.  
51. Систематизація видів капіталу за основними класифікаційними ознаками.  
52. Власний капітал та його формування.  
53. Статутний капітал організації.  
54. Позичковий капітал організації.  
55. Довгострокові та короткострокові фінансові зобов’язання.  
56. Управління кредиторською заборгованістю.  
57. Вартість капіталу.  
58. Структура капіталу організації.  
59. Особливості власного і позичкового капіталу організації.  
60. Оптимізація структури капіталу організації. 
61. Сутність і класифікація інвестицій.  
62. Джерела фінансування інвестицій.  
63. Характеристика та оцінка інвестиційного проекту.  
64. Фази життєвого циклу проекту.  
65. Оцінка ефективності інвестиційних проектів.  
66. Метод аналізу інвестиційних проектів: чиста теперішня вартість (NPV). 
67. Метод аналізу інвестиційних проектів: коефіцієнт рентабельності інвестицій 

(PI). 
68. Метод аналізу інвестиційних проектів: внутрішня ставка доходу (IRR). 
69. Метод аналізу інвестиційних проектів: термін окупності інвестицій (PP). 
70. Сутність грошових потоків.  
71. Завдання та принципи управління грошовими потоками.  
72. Структура вихідних та вхідних грошових потоків.  
73. Основні стадії процесу управління грошовими потоками організації.  
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74. Зміст та завдання управління вхідними грошовими потоками. 
75. Схема управління грошовими потоками при отриманні банківських кредитів 

закладами охорони здоров’я недержавної форми власності.  
76. Зміст та завдання управління вихідними грошовими потоками. 
77. Схема управління грошовим потоком “Оплата рахунків суб’єктів 

господарювання”.  
78. Основні стадії аналізу грошових потоків закладів охорони здоров’я всіх 

форм власності.  
79. Інформаційне та документаційне забезпечення процесу планування 

надходження та витрачання коштів.  
80. Алгоритм надходження та витрачання грошових коштів закладами охорони 

здоров’я. 
81. Економічний зміст та поняття фінансового ризику.  
82. Класифікація фінансових ризиків. 
83. Система основних факторів, що здійснюють вплив на рівень фінансових 

ризиків  організації. 
84. Основи формування моделі управління фінансовими ризиками суб’єкта 

господарювання  
85. Управління операційними ризиками. 
86. Основні методи нейтралізації фінансових ризиків у підприємницькій 

діяльності суб'єкта господарювання. 
87. Сутність та основні завдання антикризового фінансового управління.  
88. Фінансовий контролінг в системі антикризового управління.  
89. Методи профілактики кризи та прогнозування банкрутства.  
90. План санації в ході провадження справи про банкрутство. 
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