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Глава 1 
Вступ до фінансового менеджменту 

 
Розглядаються сутність та основні етапи розвитку фінансо-

вого менеджменту, фінансові моделі фірми як демонстрація об’єкта 
фінансового управління та для пояснення цілей і задач фінансового 
менеджменту. Наведено коло користувачів фінансової інформації та 
надано характеристику соціальному замовленню й професійним рисам 
фінансового менеджера. Матеріал цієї глави фактично є вступом до 
фінансового менеджменту. Студенти, на основі знань про історичні 
аспекти формування практики фінансового управління та формалізо-
ваних уявлень про сутність об’єкта фінансового менеджменту ма-
ють розуміти зміст дисципліни та коло необхідних професійних ви-
мог, що пред’являються практикою до фахівця відповідного кваліфі-
каційного рівня. Уявлення про соціальне замовлення на фінансових ме-
неджерів дозволить студентам визначити можливості професійної 
кар’єри та галузі майбутньої діяльності.  
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1.1. Сутність та основні етапи розвитку 
фінансового менеджменту 

 
Ринкові відносини, що формуються в Україні, обумовлюють по-

силення конкуренції як основного механізму регулювання господарсь-
кого процесу. Конкурентоспроможність підприємства, акціонерного 
товариства, будь-якого іншого господарюючого суб’єкта значною мі-
рою забезпечується належним управлінням фінансовими ресурсами і 
капіталом, що знаходиться у розпорядженні. Для організації такого 
управління потрібно знати методологію і методику фінансового мене-
джменту, вміти застосовувати його прийоми на практиці. 

Хоча за формою прояву фінансові операції майже не виходять 
за рамки звичайних безготівкових розрахунків, основою яких є грошо-
вий обіг, для ефективного управління, навіть у малому бізнесі, недо-
статньо кваліфікації бухгалтера або економіста. Великі підприємства 
зустрічаються із значними потоками грошових коштів та фінансових 
ресурсів. Внаслідок цього суттєво зростає відповідальність за прийн-
яття рішень. Для управління фінансами великого бізнесу потрібні 
професіонали зі спеціальною підготовкою в галузі фінансів – фінансові 
менеджери. Вивчивши теорію фінансів та основи фінансового мене-
джменту, фінансовий менеджер набуває досвіду, виробляє в себе інту-
їцію і таким чином стає ключовою фігурою бізнесу.  

Фінанси будь-якого підприємства охоплюють грошові відносини: 
− з іншими організаціями (щодо сплати поставок сировини, това-

рів, інших матеріальних цінностей, щодо реалізації продукції, 
при отриманні фінансових і комерційних кредитів, при вкладан-
ні капіталу і т.д.); 

− із засновниками (при розподілі прибутку); 
− з трудовим колективом (щодо оплати праці, при розподілі дохо-

дів і прибутку, при виплаті дивідендів по акціях, процентів по 
облігаціях і т.п.); 

− з державними органами управління (при сплаті податків, мита, 
платежів тощо). 
Нагадаємо, що фінанси будь-якого підприємства виконують три 

головні функції: 1) формування грошових фондів (доходи); 2) викорис-
тання цих фондів (витрати); 3) контроль за їх формуванням та викори-
станням. Разом з тим можна додати, що фінанси створюють доволі 
потужні стимули в діяльності підприємств і покликані забезпечувати 
синхронізацію грошових потоків від усіх видів діяльності. 



Фінансовий менеджмент                                                         т  

 16

Історія розвитку фінансового менеджменту налічує не одну сот-
ню років. 

Як і багато інших наук, фінансова народилася з практики. Тися-
чоліттями чисельні господарства з успіхом і без успіху вирішували 
різноманітні фінансові задачі, навіть не помічаючи, що вони мають 
пряме відношення до фінансів.  

Так, відомо, що деякі думки, які стосуються фінансового пред-
мета, висловлювали у своїх роботах ще Ксенофонт і Аристотель. 
Ксенофонт пропонує у якості джерел державних надходжень викорис-
товувати здачу в оренду державного майна, невільників, а також мито і 
податки [7, с. 6]. У період розвитку острівної Греції у IV ст. до н.е. 
держава Родос досягла неабиякого розквіту завдяки гнучкій і послідо-
вній торговельній і фінансовій політиці. Головним джерелом держав-
них доходів були зовнішні торговельні операції, які підтримувались 
місцевими банками.  

Єгипет до еллінської епохи не використовував металевих гро-
шей. Тільки з 305 р. до н.е. Птолемей I Сотер починає карбувати перші 
монети Птолемеїв. У III і II ст. до н.е. на заміну золотим і срібним мо-
нетам почали випускати мідні, вага яких поступово зменшувалася. У 
країну надходять монети інших держав. Птолемей Філадельф заборо-
няє обіг іноземних монет. Поруч з цим банки розвивають функцію об-
міну грошей. Вони, крім цього, позичали гроші з розрахунку від 10% 
до 24% річних. Банки також тримали рахунки своїх клієнтів. З’явилися 
перші фінансові інструменти обігу – перевідні векселі і чеки ([5, с. 66]. 

Разом з приватними банками, якими переважно володіли вигна-
нці афіняни у деяких містах, наприклад у Мілеті, були міські банки. 
Банки розвивалися і при храмах. Саме жерцям першим прийшла думка 
про можливість отримувати дохід від священних багатств. Птолемеї 
створили також і державні банки, монополія яких дуже часто здавала-
ся в оренду. У них була подвійна роль: з одного боку, виконувати для 
приватних осіб ті ж операції, що і приватні банки, з іншого, забезпечу-
вати регулярні надходження від податку на громадські каси з 
обов’язком для орендатора збільшувати царське багатство і здійснюва-
ти громадські платежі [5, с. 67]. 

У середньовіччі з’являються загальні міркування з приводу фі-
нансової моралі, що зустрічаються у різноманітних теологічних, філо-
софських, політичних і юридичних творах схоластів [7, с. 7].  

Фінансисти (управлінці фінансами) досить рано зайняли прові-
дну роль в управлінні державою. Це пояснюється тим, що їх діяльність 
так чи інакше була пов’язана з фіскальною системою та з пошуком 
різних джерел надходжень у державний бюджет. З самого початку по-
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няття “фінансист” відносилося до людей, які займалися державними 
коштами, на відміну від банкірів – їх предметом були кошти клієнтів. 
“У дійсності жоден фінансист не обмежувався тільки фінансовим ре-
меслом. Він займався ще чим-небудь – наприклад, банком, і це щось 
включалося у глобальну гру, часто дуже велику і різнобарвну” [2, 
с. 541].  

Так, негоціант і промисловець Жак Кер був головним скарбни-
чим французького короля Карла VII. Кошти, які фінансисти позичали 
для держави, необхідно було ще знайти, тому вони неминуче втруча-
лися у складні ігри кредиту. Це робили італійські фінансисти, що слу-
жили Мазаріні, серед них Серантоне, Ченемі, Контаріні та ін., яких 
кардинал розміщував на півдні Франції, щоб їм було зручно вести без-
перервну і вигідну, хоча ризиковану, гру на векселях. Навіть чиновни-
ки фінансових установ часто були підприємцями. Наприклад, могутнє 
сімейство фінансистів Кастаньє в епоху Людовіка XV мало мануфак-
тури в Каркасоні, банки у Парижі і Амстердамі.  

Нові часи настали для фінансистів, коли замість того, щоб пози-
чати гроші своїй державі, вони почали пропонувати послуги за кордо-
ном. Цей міжнародний тип фінансиста високого класу розвинувся ши-
роко у XVIII столітті у Генуї, Женеві і ще більше в Амстердамі. Пер-
шою великою державною позикою було запозичення Австрією півтора 
мільйона флоринів у фірми “Дойц” у 1695 роц [2, с. 542]. Можна поба-
чити швидкий розвиток цієї галузі, чому сприяла поява великої кілько-
сті агентів по продажу цінних паперів та субагентів, які розміщували 
цінні папери серед публіки, отримуючи за це комісійні. Коли підписку 
на позику бувало “закрито”, цінні папери надходили до біржі. Почина-
лася звичайна гра: дочекатися підвищення й ліквідувати цінні папери 
за ціною вище номіналу і потім зайнятися аналогічною операцією.  

Саме таким шляхом величезному банку Генрі Хоупа, який ви-
конував роль позичальника Катерини II, вдалося у 1787-1793 розмісти-
ти 19 російських позик на суму 3 млн. флоринів кожний, тобто всього 
на 57 млн. флоринів [2, с. 542]. Ці голландські гроші дозволили Росії 
відвоювати у Туреччині величезну територію до самих берегів Чорно-
го моря. Подібні фінансові ігри зазнавали й поразок. Наприклад, авст-
рійська позика 1736 року, заподіяна під доходи з Сілезії, потерпіла 
крах у зв’язку із завоюванням Сілезії Фрідріхом II у 1763 році. 

Починаючи з XIV століття майже всі держави Європи знаходи-
лися у залежності від того чи іншого фінансового угруповання. Іспанія 
Габсбургів тривалий час була під владою південногерманських купців, 
Франція протягом століть була здобиччю італійських негоціантів, Ан-
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глію XIV століття експлуатували луккські і флорентійські банкіри-
позичальники.  

Англія першою почала націоналізацію фінансів. У 1747 і 1748 
роках державні позики були відкриті не через посередників, а безпосе-
редньо для публічної підписки. Однак значна частина цінних паперів 
все ж таки опинилася в руках крупних фінансових кіл, які продовжили 
грати на курсах. 

У Франції XVI-XVII століть фактично не було державних фі-
нансів. Відсутність централізованої системи не давала змоги щось 
планувати і передбачати. Функцію збирання податків виконували міс-
та, провінції, відкупники та дольники, які брали на відкуп певний по-
даток або його частку. Практично більша частина податків проходила 
через каси королівської скарбниці. Король, якому потрібно було здійс-
нити розходи, відносив їх на ту чи іншу касу. Касами керували збира-
льники податків, які купували свою посаду, авансуючи податкове ві-
домство короля за рахунок тих сум, що повинні були принести до каси 
збори податків.  

Дуже часто гроші, на які купувалася посада відкупника, отри-
мувалися не з власних джерел, а позичалися в аристократів королівст-
ва. Значні відкупи вимагали гарантів, якими становилися інші відкуп-
ники. Вони вносили заставу, з якої їм сплачувався процент. Пізніше з 
відкупів до державної скарбниці сплачувався процент від річного до-
ходу. 

Найбільшого розквіту досягла система відкупів у 1726-1776 рр. 
Вона підготувала кадрову, матеріальну, а також практичну базу розви-
тку фінансів та фінансового менеджменту.  

Отже, розвиток фінансового менеджменту пройшов тривалий 
шлях. Вже на початку XIX століття в фінансовій науці почали відо-
кремлюватися певні напрями, які у той же час взаємопов’язані між 
собою: 
− ринки грошей і капіталів – сфера, що має пряме відношення до 

багатьох тем макроекономіки; 
− інвестиції, об’єктом яких є рішення індивідуумів і фінансових 

інституцій щодо формування інвестиційного портфеля; 
− фінансовий менеджмент або корпоративні фінанси, що охоплю-

ють питання прийняття рішень всередині фірм. 
Взаємопов’язаність наведених напрямів означає, що вірне рі-

шення у будь-якій галузі не може бути прийняте без необхідних знань 
в інших галузях фінансової науки. Так, фінансовий менеджер повинен 
добре розумітися на ринках грошей і капіталів і знати, як індивідууми 
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та інституційні інвестори приймають рішення відносно зобов’язань 
фірми. 

Провідною країною у розвитку фінансів стали на початку XIX 
століття США. Стрімкий прогрес економіки країни обумовив і спря-
мування фінансової практики і, відповідно до цього, досліджень. На-
голос робився на злиття (mergers), консолідацію діючих фірм і ство-
рення нових. Індустріалізація зробила головною проблемою пошук 
джерел накопичення капіталу для розширення виробництва. Ринок 
капіталів у той час був дуже примітивним і не забезпечував вільного 
трансферту фондів від індивідуального інвестора до виробництва. 
Крім того, доходи і вартість активів, про які звітували компанії, не бу-
ли достатньо надійними. Операції, що здійснювалися на біржах, у 
зв’язку із спекуляцією інсайдерів (insiders) і маніпуляторів призводили 
до значних коливань цін. Це робило інвесторів незацікавленими у ку-
півлі акцій i облігацій. Як результат, у період до 30-х років фінансова 
теорія розвивалася у напряму дослідження питань, що мали відношен-
ня до випуску цінних паперів і визначення їх вартості.  

Радикальні зміни відбулися внаслідок депресії 30-х років. Еко-
номічна криза пересунула фокус фінансів до проблем банкрутства і 
реорганізації, а також до питань корпоративної ліквідності і регулю-
вання урядом ринку цінних паперів. 

Після перших проявів подолання депресії увагу стали приверта-
ти також проблеми максимізації прибутку фірм і цін на їх зо-
бов’язання. Далі еволюція фінансів просувалася у напряму зміни акце-
нтів від правої частини балансу (джерел) до управління активами. У 
вирішенні питань управління запасами, готівкою, дебіторською забор-
гованістю почали застосовуватися комп’ютери. 

Зміною наголосу у фінансових дослідженнях відзначилися 60-
70-ті роки. Знову увагу почали звертати на джерела формування акти-
вів: (1) визначення оптимальних шляхів фінансування фірми; (2) зако-
номірності прийняття рішень інвесторами – теорія формування порт-
феля.  

 
 
 

1.2. Фінансові моделі фірми 
 
Менеджери, які не мають досвіду фінансової діяльності, а також 

відповідних фахових знань, часто не розуміють, що їх рішення неми-
нуче викликають фінансові наслідки. Те, що вони не приділяють адек-
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ватної та постійної уваги фінансовим наслідкам прийнятих рішень, 
може призвести до втрати багатьох можливостей у діяльності фірм. 

Фірма може бути представлена як доволі складний організм. У 
процесі її діяльності здійснюються закупки сировини, комплектуючих 
тощо, які певний час знаходяться на складі. Далі вони надходять у 
процес переробки, що закінчується випуском готових виробів. Ті, у 
свою чергу, постачаються споживачам. На отримані від споживачів 
кошти фірма знову здійснює закупки, і операційний цикл повторюєть-
ся. Це один з можливих ракурсів уявлення про фірму.  

Фінансисти мають справу з грошовими потоками, та ще й пере-
важно у безготівковій формі. Отже, вони уявляють собі діяльність фі-
рми у символьно-знаковій формі, як обсяги коштів, їх рух, що підпо-
рядкований певним регламентованим та історичним правилам. 

Найпоширенішою моделлю фірми або концептуальним уявлен-
ням є те, що представлено в основних формах бухгалтерської звітнос-
ті, наприклад, у балансі. З їх фінансовим змістом, однак, ми познайо-
мимося у подальшому. Тут розглянемо деякі інші моделі. Вони мають 
поглибити розуміння саме фінансових процесів та об’єкта фінансового 
управління на підприємстві.  

На рис. 1 представлена модель фірми у контексті руху грошових 
коштів.  

Модель показує, що першим кроком у заснуванні будь-якого бі-
знесу є утворення капіталу. У той же час його можна представити як 
грошові кошти.  

Як видно з рис. 1, кошти вкладаються у: (а) в активи, що не при-
значені для перепродажу – фіксовані або необоротні активи (fixed 
assets); (б) активи, що постійно обертаються у процесі діяльності фір-
ми – оборотні активи (current assets). 

Капітал1 є джерелом коштів, що вкладаються у бізнес. Існують 
два різновиди капіталу: кошти власника підприємства, як, наприклад, 
частка акціонера у капіталі корпорації, і запозичений капітал, який 
отримано від кредитної установи або ж через продаж цінних паперів – 
облігацій. Специфіка кожного виду – у наступному: 
− власний капітал інвестується на весь період діяльності підпри-

ємства, а виплати доходу на ці інвестиції здійснюються відпові-
дно до розміру отриманого прибутку у вигляді дивідендів чи ви-
лучення коштів; 

                                                           
1 Дивись вставку наприкінці глави. 
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− запозичений капітал має бути поверненим у певний момент зі 
сплатою процента, що можливо тільки, коли діяльність підпри-
ємства здійснюється нормально.  

 
 

Власний капітал
Запозичений 

капітал 

Грошові 
кошти

Необоротні 
активи

Матеріали 

Кредитори 

Заробітна 
плата

Накладні 
витрати

Амортизація

Готова 
продукція Реалізація 

Дебітори 

Оборотний 
капітал  

 
Рис. 1. Фінансова модель фірми 

 
Очевидно, що чим більшою є частка запозиченого капіталу, тим 

більшим буде ризик, оскільки необхідно сплачувати проценти і повер-
тати борг. У зв’язку з цим виникає коло питань: Чи здатен бізнес 
прийняти такий тиск? Яке саме співвідношення власного та 
запозиченого капіталу не буде викликати загроз?  

Кошти представляються резервуаром, на стан якого впливає та 
від обсягів якого залежить будь-яке управлінське рішення. Обсяг кош-
тів можна збільшити за рахунок випуску нових акцій або додаткових 
запозичень, шляхом збільшення продажу товарів та послуг, скорочен-
ня дебіторської заборгованості тощо. З іншого боку, кошти зменшу-
ються при додаткових інвестиціях, зростанні запасів готової продукції, 
збільшенні для клієнтів або покупців періоду відстрочки платежів.  

Необоротні активи – це земельні ділянки, капітальні витрати на 
поліпшення земель, будинки та споруди, машини та обладнання, 
транспортні засоби, інструменти, прилад та інвентар тощо. Крім того, 
до них відносяться нематеріальні активи, тобто права користування 
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природними ресурсами та майном, права на об’єкти промислової влас-
ності, авторські та суміжні з ними права, гудвіл та інші нематеріальні 
активи. Усі вони в процесі експлуатації поступово зношуються.  

Для того, щоб вести бізнес успішно, треба мати на увазі дві го-
ловні речі:  
− необоротні активи, у тому числі й основні фонди, мають більш-

менш точно відповідати певним виробничим задачам: якщо час-
тина необоротних активів не бере участі в діяльності підприємс-
тва, вона є вилученою з продуктивного використання й не при-
носить доходу; 

− треба бути здатним замінити або позбавитися них, коли вони 
зносяться або стануть непотрібними. 
Оборотний капітал враховує матеріали, працю і накладні розхо-

ди, які включаться у кінцеву продукцію або послуги, що потім прода-
ються за гроші або відпускаються дебіторам. Традиційно склалося так, 
що фірма не сплачує миттєво багато які розходи. Це стосується, на-
приклад, заробітної платні, частки вартості витрачених матеріалів, 
плати за комунальні послуги та інше. Такі речі мають відношення до 
поняття “кредитори” або “кредиторська заборгованість” (accounts 
payable). 

Важливо зрозуміти поняття оборотного капіталу з інвестиційної 
точки зору. Це дозволяє виокремити частку оборотного капіталу, що 
сформовано за рахунок власного капіталу, – робочий капітал (net 
working capital). Його величина дорівнює вартості поточних (оборот-
них) активів за мінусом вартості тих матеріальних цінностей, що при-
дбані на засадах кредиту.  

З фінансової моделі видно, що кошти постійно рухаються. Оскі-
льки фірма повинна сплачувати по рахунках кредиторів, виникає пи-
тання, наскільки вона здатна це робити. У загальному розумінні така 
здатність фірми має відношення до поняття ліквідності. Якщо фірма не 
здатна покрити зобов’язання по рахунках кредиторів, вона має тільки 
два можливих шляхи вирішення проблеми: (1) продати основні фонди 
або (2) терміново запозичити кошти. Останнє ніколи не було кращим 
виходом з положення. Крім того, кредитор, зважаючи на стан ліквід-
ності, буде використовувати жорсткішу політику по відношенню до 
фірми, а це призведе до додаткових втрат. 

Разом із необхідністю забезпечення ліквідності капіталу підпри-
ємство має прагнути до скорочення інвестованих у робочий капітал 
коштів, оскільки внаслідок цього забезпечується підвищення прибутку 
на інвестований капітал. 
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Коли у підприємства вивільнюється частина грошей, воно має 
інвестувати їх у зовнішнє середовище. Наприклад, можна придбати 
акції іншої компанії. Мотиви для зовнішніх інвестицій можуть бути 
такими: 
− необхідність розподілу ризику (формування диверсифікованого 

інвестиційного портфеля, в якому представлена якомога більша 
кількість активів); 

− реалізація стратегії вертикальної інтеграції, тобто інвестування у 
бізнес постачальників, що обумовлює для фірми можливість 
впливу на джерела ресурсів у періоди, коли відчувається їх не-
стача. 
Відповідно до прийнятих форматів розрізняються три основних 

види діяльності підприємства. Така фінансова модель представлена на 
рис. 2.  

На рисунку зображено три блоки, що репрезентують зміст осно-
вних напрямків діяльності підприємства.  

На першому видно три компоненти інвестицій: існуючу інвес-
тиційну базу, доповнення у вигляді нових інвестицій та вилучення 
вкладень. 

Другий блок відображає взаємодію у процесі виробництва трьох 
головних операційних елементів: ціни, обсягу продаж та відносних 
витрат на товари та послуги. 

Третій блок демонструє розподіл прибутку між дивідендами 
власникам, процентами кредиторам та нерозподіленим прибутком. З 
іншого боку, тут відображено можливі джерела формування довго-
строкового капіталу. 

 
 
 
1.3. Цілі та задачі фінансового менеджменту 

 
Існують різні погляди щодо цілей фінансового менеджменту. 

Однією з них є “заробляти для фірми максимально можливий прибу-
ток”. Подібна мета, що фактично полягає у максимізації прибутку фі-
рми, представляється природною, оскільки прибуток є основним дже-
релом фінансування розвитку та доходів власників. Втім є суттєві за-
перечення проти такого однозначного розуміння цілей фінансового 
менеджменту. 
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По-перше, той чи інший рівень прибутку завжди асоціюється з 

певним рівнем ризику. Чим вище прибуток, тим більш високим є ризик 
його неотримання. По-друге, постановка прибутку в голову кута не 
приймає до уваги феномен часу – протягом якого періоду цей прибу-
ток отримано. По-третє, подібний підхід орієнтує фінансового мене-
джера на зневагу до джерел формування прибутку, відтак фірма може 
досягти високої прибутковості, але за рахунок лише тимчасових фак-
торів.  

Інвестиції 
Нові інвестиції 

Інвестиційна база 

Вилучення інвестицій 

Виробнича діяльність 

Ціна продукції Обсяг продажу 

Змінні витрати 

Постійні витрати 

Фінансування Прибуток від виробничої 
діяльності 

Дивіденди Проценти Нерозподілений 
прибуток 

Власний капітал Довгострокова 
заборгованість 

Фондовий  
потенціал 

Рис. 2. Загальний огляд напрямків фінансової діяльності 
підприємства та прийняття рішень 
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Інший підхід до цілепокладання для фінансових менеджерів ви-
пливає з того, “як доходи підприємства оцінюються інвесторами”. 
Оцінюючи підприємство, інвестор розглядає меншою мірою дві речі: 
(а) ризик, що його несуть в собі господарські операції; (б) період часу, 
протягом якого доходи підприємства коливаються у той чи інший бік. 
Фінансовий менеджер має розглядати кожне своє рішення саме з точки 
зору того, як воно вплине на оцінки інвесторів. Якщо фінансові рішен-
ня приймаються обгрунтовано, ринкова вартість підприємства зростає. 
Одним з позитивних наслідків цього є розширення доступу підприємс-
тва до фінансових ресурсів розвитку, що вкрай необхідні для підтрим-
ки нормальних процесів відтворення діяльності й розвитку.  

Найбільш широко вживаним є таке уявлення про цілі фінансо-
вого менеджера: максимізація добробуту власників (акціонерів). Влас-
ники наймають фінансового менеджера саме для того, щоб він діяв у 
напрямку зростання вартості частки, що належить кожному власнику у 
капіталі фірми. Якщо ринкова вартість підприємства або вартість акцій 
акціонерного товариства зростає протягом тривалого періоду, це свід-
чить про успішний фінансовий менеджмент.  

Саме те, що фінансовий менеджер є найманою особою, поро-
джує проблему агентських відносин (agency relationship). Вона полягає 
в тому, що оскільки інтереси фінансового менеджера не завжди відпо-
відають інтересам власників, він може діяти у напрямку власного зба-
гачення. Існують перевірені та ефективні методи запобігання чи то 
пом’якшення проблеми. У будь-якому випадку її розв’язання вимагає 
певних витрат, наприклад, пов’язаних з підвищенням заробітної платні 
фінансовому менеджеру. Подібні витрати називаються “агентськими 
витратами” (agency costs). Більш докладно зміст агентських відносин 
розглядатиметься далі. 

З точки зору уявлення про фірму в рамках моделі трьох напрям-
ків діяльності задачі фінансового менеджменту можуть бути інтерпре-
товані наступним чином: (1) які тривалі інвестиції має здійснити фір-
ма? (2) яким чином можуть бути збільшені грошові кошти фірми для 
забезпечення інвестицій? (3) як фірма буде здійснювати свої щоденні 
операції? 

Можна також представити задачі фінансового менеджера як: (1) 
розподіл наявних та очікуваних фінансових ресурсів підприємства у 
часі та по фазах операційного циклу і фіскальних періодах; (2) забез-
печення джерел мобілізації фінансових ресурсів. Для кожної з назва-
них задач необхідною умовою є фінансове планування, у тому числі й 
стратегічне.  
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В цілому головне у фінансовому менеджменті – правильна по-
становка мети фінансової діяльності об’єкта управління, яка б відпові-
дала фінансовим інтересам власників. 

 
 
 

1.4. Користувачі фінансової інформації 
 
Фінансову інформацію використовують різні категорії спожива-

чів. При цьому з базових фінансових даних кожна категорія дістає ін-
формацію, що відповідає її конкретним цілям. 

У наведеній табл. 1 перераховані основні групи користувачів 
фінансової інформації та ті дані, що звичайно потрібні кожній з цих 
груп. 

 
Таблиця 1 

 

Потреби груп користувачів у фінансовій інформації 
 

Користувачі Коло необхідної фінансової інформації 

Керівники під-
приємств 

Всі аспекти фінансових звітів. Основні відносні 
показники. Різниця між плановими й фактичними 
даними 

Акціонери і по-
тенційні акціо-
нери 

Рентабельність. Безпека інвестицій. Використання 
керівництвом інвестованих засобів. Ринкова вар-
тість зобов’язань 

Службовці 

Можливість забезпечення постійної зайнятості. 
Стабільність підприємства. Отриманий та потен-
ційний прибуток для постановки питання про під-
вищення заробітної платні 

Кредитори 
Безпека позики, тобто чи зможе підприємство по-
гасити її в строк та сплатити проценти 

Постачальники Кредитоздатність покупців 

Покупець Здатність підприємства виконувати свої 
обов’язки, платоспроможність 

Державні 
органи 

Відомості про оподаткування. Статистична інфор-
мація 
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1.5. Соціальне замовлення та професійні риси 
фінансового менеджера 

 
Фінансові відносини підприємств є дуже динамічними. Ефекти-

вність функціонування фірм та компаній багато в чому залежить від 
швидкості реакції на зміни умов фінансового ринку, фінансової ситуа-
ції та фінансового стану власне об’єкта управління. Тому фінансовий 
менеджер повинен мати глибокі ґрунтовні знання теорії фінансів, опа-
нувати стандартними прийомами фінансового управління, уміти шви-
дко та правильно оцінювати конкретну фінансову ситуацію, бути здат-
ним знайти ефективний вихід з ситуації.  

У фінансовому менеджменті немає і не може бути готових ре-
цептів. Він вчить тому, як, знаючи методи, прийоми, засоби вирішення 
тих або інших господарських задач, досягти відчутного успіху для 
конкретної установи. 

Цілі, що стоять перед фінансовим менеджером, на перший по-
гляд, стосуються тільки і виключно власників фірми або акціонерів. 
Втім наслідки його діяльності мають і загальні соціальні ефекти. У 
тому числі, наприклад, максимізація ринкової вартості підприємства 
приваблює додатковий капітал, а це означає розвиток, зростання за-
йнятості та підвищення добробуту суспільства. 

З іншого боку, деякі професійні задачі фінансового менеджера 
можуть суперечити суспільним інтересам. Це відноситься, наприклад, 
до проблеми забруднення навколишнього середовища. Витрати на 
екологічні заходи носять настільки тривалий характер, що підприємст-
ва навіть у стратегічній перспективі не завжди можуть визначити їх 
фінансову доцільність. Отже, фінансовий менеджер має відчувати со-
ціальну відповідальність за наслідки діяльності підприємства.  

Принцип соціальної відповідальності проявляється і у тому, що 
фінансовий менеджер за родом своєї професійної діяльності отримує 
доступ до конфіденційної інформації фірми. Сам по собі цей факт мо-
же оцінюватися досить дорого як власне фінансовим менеджером, так і 
менеджментом фірми та конкурентами. Кожен з них може знайти тут 
можливість отримання додаткового доходу: фінансовий менеджер – 
оскільки він здійснює управління грошовими потоками фірми; мене-
джери фірми – оскільки вони можуть діяти як інсайдери, тобто на 
свою користь; конкуренти – оскільки подібна інформація створює для 
них передумови перемоги у конкурентній боротьбі. Досвід фінансово-
го менеджменту свідчить, що неможливо скористатися інформацією у 
власних інтересах без того, щоб не поставити під загрозу всю свою 
подальшу професійну кар’єру. 
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Таким чином, професійними рисами фінансового менеджера 
слід вважати: (1) глибоке знання фінансової теорії; (2) добру обізна-
ність у прийомах фінансового менеджменту; (3) вміння працювати з 
конфіденційною інформацією; (4) розумне сприйняття ризику; (5) від-
чуття високої соціальної відповідальності. 

Сьогодні попит на фінансових менеджерів у країні певною мі-
рою невисокий. Хоча переважна більшість невдач на ринку можна по-
яснити невдалим управлінням фінансовою діяльністю, що знаходить 
відображення у практичній відсутності на більшості підприємств фун-
кції фінансового планування, оцінки і врахування фінансових ризиків, 
управління робочим капіталом та структурою зобов’язань.  

Соціальне замовлення країни на працівників будь-яких професій 
природно обумовлюється станом економіки. Імпульс до зростання, що 
отримала Україна в останні роки, формує передумови до сталого розви-
тку. Це вплине на зміцнення фінансів суб’єктів господарювання і роз-
ширить базу для активізації діяльності на фінансовому ринку. Разом зі 
зміцненням ринкових інститутів першочергове значення для будь-якого 
підприємства чи то компанії буде мати функція підвищення її ринкової 
вартості. Отже, за подібним сценарієм потреба суспільства у висококва-
ліфікованих фінансових менеджерах буде суттєво зростати. 
 
 
 

>   ВСТАВКА. Капітал 
Найбільш старий термін “капітал” (capitale – від пізньої 

латинської caput – голова) вперше зустрічається десь біля XII-
XIII століть у значенні “цінність; запаси товарів; маса грошей; 
або гроші, що приносять проценти” [2, с. 223]. Воно з’явилося і 
набуло зрілості в Італії. В проповідях св. Бернардіна Сієнського 
(1380-1444): “сій плодовитий засіб наживи, який ми звичайно 
називаємо капіталом”.  

Пізніше воно поступово набуло значення “грошовий капі-
тал”. У Європі довго зберігало першість слово “фонди”. “Такий 
собі корабель зайшов у Геную забрати свої фонди у піастрах, 
щоб відправитися на Левант” [2, с. 223]. Ще використовуються 
як синоніми “багатство”, “надбання”, “гроші”, “цінності”, “май-
но”. Але, врешті-решт, капітал” переважає. У середині XVII ст. 
слово “капітал” вже означає не виключно грошові кошти. У 1775 
році член французького уряду Ф. Малуе, повертаючись у своїх 
мемуарах до заснування колонії Сурінам у Гвіані, розрізняє під-
приємців і капіталістів. Перші спланували на місці плантації і 
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канали для осушування ґрунту; потім “вони звернулися до євро-
пейських капіталістів, щоб отримати кошти і вкласти їх у своє 
підприємство” [2, с. 226]. Слово “капіталіст” все більше відноси-
лося до означення того, хто оперує грішми і надає кошти. 

Ф. Бродель робить зауваження, що це слово вже користу-
валося поганою славою, оскільки позначало людей, що мали 
гроші і були готові скористатися ними, щоб мати ще більше 
грошей [2, с. 227]. Коли мова йшла про капіталістів, тон завжди 
був не дружній. У часи Французької революції 25 листопада 
1793 року граф де Кюстін виступав з трибуни Національних 
зборів: “Невже ж Збори, які знищили усі види аристократії, зава-
гаються перед аристократією капіталістів, цих космополітів, що 
не знають іншої батьківщини, крім тієї, де вони можуть накопи-
чувати багатства? [2, с. 227]. 
 
 
 
Терміни: 

 
Фінансист Пасиви 
Фінансовий менеджер Капітал 
Державні фінанси Необоротні активи 
Відкуп Оборотний капітал 
Ринки грошей і капіталів  Кредитори 
Інвестиції Дебітори 
Фінансові інституції Накладні витрати 
Інвестиційний портфель Дивіденди 
Корпоративні фінанси Нерозподілений прибуток 
Трансферт фондів Ризик 
Інституційний інвестор Агентські відносини 
Ринок капіталів Добробут власників 
Інсайдер Принцип соціальної 

відповідальності 
Активи Конфіденційна інформація 
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Питання для перевірки 
 

1. Які види грошових відносин охоплюють фінанси підприємства 
як об’єкт управління? 

2. Як задачі фінансового менеджменту відображають основні фун-
кції фінансів? 

3. Назвіть перші відомі вам історичні ознаки зародження фінансо-
вого менеджменту. 

4. Яку роль відігравали фінансові менеджери у XVI-XVIII століттях? 
5. Які три головні напрями відокремлювалися у фінансовій науці 

на початку XIX ст.? 
6. До чого підштовхнула розвиток фінансового менеджменту Ве-

лика депресія 30-х років у США? 
7. Назвіть напрямки, у яких розвивається сучасний фінансовий 

менеджмент. 
8. Поясніть сутність найпоширенішої фінансової моделі підпри-

ємства. 
9. Які напрямки фінансової діяльності підприємства виокремлю-

ються і що за задачі у кожному з них вирішуються? 
10. Як би ви сформулювали цілі фінансового менеджменту? 
11. У чому постає необхідність у фінансовій інформації для різних 

груп користувачів? 
12. Які професійні риси мають бути притаманні фінансовому мене-

джеру? 
13. Чим обумовлюється соціальне замовлення на фінансових мене-

джерів?  
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