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Пояснювальна  заПиска

Навчальний процес передбачає здобуття студентами знань під час 
аудиторних лекційних і семінарських занять та самостійної, індиві-
дуальної роботи, спрямованої на формування вміння самостійно за-
своювати навчальний матеріал.

мета вивчення дисципліни “Фінансовий менеджмент” — опанува-
ти теоретичними знаннями з управління фінансами на підприємстві, 
а також набути навички прийняття фінансових рішень, спираючись 
на фінансовий аналіз та планування.

Для цього передбачається:
• вивчити сутність і методичні основи фінансового менеджмен-

ту; 
• набути навичок управління формуванням і використанням 

прибутку; 
• засвоїти підходи до управління оборотними засобами, грошови-

ми потоками та інвестиціями; 
• оволодіти методикою визначення вартості власного, позиково-

го і залученого капіталу, засвоїти способи оптимізації структу-
ри капіталу підприємства; 

• оволодіти методами аналізу фінансового становища підприємс-
тва, розрахунку потреби підприємства у фінансових ресурсах; 

• вивчити методи фінансового планування та розуміти зміст фі-
нансових планів;

• вивчити підходи до управління фінансовими ризиками; 
• оволодіти методикою антикризового управління підприємс-

твом. 
Дисципліна “Фінансовий менеджмент” базується на вивченні 

таких дисциплін: “Економіка підприємства”, “Фінанси”, “Гроші та 
кредит”, “Фінанси підприємств”, “Управління витратами та цінами”, 
“Бухгалтерський облік”, “Податкова система”, “Фінансовий аналіз”. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти само-
стійно здійснювати фінансовий аналіз та фінансове планування.

Дисципліна “Фінансовий менеджмент” поглиблює знання, отри-
мані студентами при вивченні курсів “Фінанси”, “Гроші та кредит”, 
“Фінанси підприємств”, “Управління витратами та цінами”, “Бухгал-
терський облік”, “Податкова система”, “Фінансовий аналіз”, “Фінан-
сова діяльність суб’єктів господарювання”, “Фінансовий ринок”. 
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Самостійна робота повинна забезпечити можливість досконалі-
ше опанувати предмет курсу, засвідчити практичну значущість дис-
ципліни та взаємозв’язок між темами курсу.

Методичні матеріали передбачають отримання знань для вико-
нання студентами заочної форми навчання контрольної роботи згід-
но з Програмою вивчення дисципліни “Фінансовий менеджмент”, 
розробленої М. В. Грідчіною. 

ТемаТичний  План  
дисципліни  

“Фінансовий  менеджменТ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

змістовий модуль і. мета, методичні та організаційні 
основи фінансового менеджменту

1 Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
2 Система забезпечення фінансового менеджменту
3 Управління грошовими потоками на підприємстві
4 Визначення вартості грошей у часі та її використання 

у фінансових розрахунках
5 Управління прибутком

змістовий модуль іі. управління активами та пасивами 
на підприємстві

6 Управління оборотними активами
7 Вартість (ціна) і оптимізація структури капіталу
8 Управління інвестиціями
9 Управління фінансовими ризиками 

10 Аналіз фінансових звітів
11 Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування
12 Антикризове фінансове управління на підприємстві
Разом годин: 108
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змісТ  маТеріалу  для  самосТійного  вивчення  
дисципліни 

“Фінансовий  менеджменТ”

змістовий модуль і.   мета, методичні та організаційні основи 
фінансового менеджменту

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового 
менеджменту

зміст матеріалу для самостійного опрацювання
Поняття та сутність фінансового менеджменту як процесу прий-

няття фінансових рішень, системи управління на підприємситві та як 
науки. 

Розглядаючи фінансовий менеджмент як систему управління, 
слід розглянути елементи, з яких вона складається:

1) суб’єкт управління — це фінансова служба підприємства;
2) об’єкт управління — це процеси формування і використання фі-

нансових ресурсів, формування фінансових результатів тощо;
3) інформаційна база — фінансова звітність і матеріали бухгал-

терського та управлінського обліку;
4) принципи фінансового менеджменту — це основні положення, 

що визначають порядок його організації на підприємстві;
5) функції фінансового менеджменту — основні види управлінсь-

кої діяльності (фінансовий аналіз, фінансове планування, уп-
равління капіталом тощо).

Вивчаючи організацію фінансового менеджменту на підприємстві 
та його завдання, слід визначити особливості формування і функціо-
нування фінансової служби на підприємствах різних організаційно-
правових форм.

Необхідно усвідомити зміст таких завдань фінансового менеджмен-
ту:

1) ресурсне забезпечення операційної та інвестиційної діяльності 
підприємства;

2) підвищення ефективності господарської діяльності;
3) забезпечення платоспроможності, фінансової незалежності та 

кредитоздатності підприємства.
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Необхідно засвоїти місце принципів комерційного розрахунку та 
самофінансування в організації фінансового менеджменту.

Ознайомитись з поняттями фінансової стратегії та фінансової 
політики.

Критерії оцінювання результатів роботи фінансового менеджера. 
Важливо усвідомити необхідність врахування державного регу-

лювання фінансової діяльності при прийнятті фінансових рішень і 
визначити для себе його основні напрями.

Індивідуальне завдання: сутність механізму фінансового менедж-
менту.

Тип завдання: опрацювання навчально-методичної, монографічної, 
періодичної та інформаційно-довідкової літератури з проблем теми.

Мета завдання: опанування теоретичними знаннями стосовно ме-
ханізму фінансового менеджменту.

Самостійна робота:
1) підготувати відповідь на питання “Функціонування фінансової 

служби на підприємствах різних організаційно-правових форм”;
2) підготувати реферат за однією із запропонованих тем.

теми рефератів
 1. Завдання фінансового менеджменту
 2. Функції фінансового менеджменту.
 3. Фінансова стратегія як складова загальної стратегії підприємс-

тва.
 4. Стан державного регулювання фінансової діяльності в Україні.

ключові терміни: фінансовий менеджмент, функції фінансового 
менеджменту, фінансовий аналіз, фінансове планування, фінансові 
рішення, фінансова стратегія, фінансова політика, платоспромож-
ність, фінансова незалежність, кредитоздатність. 

питання для самоконтролю
  1. Поняття та функції фінансового менеджменту. 
 2. Організація фінансового менеджменту на підприємстві та його 

завдання.
 3. Функції фінансового менеджера.
 4. Організація управління фінансами підприємств різних організа-

ційно-правових форм.
 5. Принцип комерційного розрахуку як основний принцип фінан-

сового менеджменту на підприємстві.
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 6. Процес прийняття фінансових рішень.
 7. Фінансова стратегія як складова загальної стратегії підприємства.
 8. Сутність та види фінансової політики на підприємстві.
 9. Форми державного регулювання фінансової діяльності.

Література [5; 20; 26; 56; 61–63]

Тема 2. система забезпечення фінансового менеджменту 

зміст матеріалу для самостійного опрацювання
Необхідність організаційного та інформаційного забезпечення фі-

нансового менеджменту.
Принципи формування організаційної системи управління. Ієрар-

хічне та функціональне формування центрів управління на підпри-
ємстві. Центри відповідальності підприємства (центри формування 
прибутку, центри інвестицій тощо) в системі фінансового менедж-
менту.

Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту.
Вимоги до фінансової інформації.
Групи фінансової інформації:
1) фінансове становище держави;
2) стан фінансового ринку;
3) стан контрагентів та конкурентів;
4) фінансове становище підприємства.
Основні джерела та користувачі фінансової інформації.
Фінансова звітність як джерело інформації про фінансове стано-

вище підприємства. Вітчизняні та міжнародні стандарти фінансового 
обліку і складання фінансової звітності. Вимоги до фінансової звіт-
ності. Склад фінансової звітності. Зміст і структура балансу підпри-
ємства. Види активів та їх вартісна оцінка. Характеристика джерел 
фінансування (пасивів). Звіт про фінансові результати як джерело 
фінансового аналізу. Звіт про рух грошових коштів та Звіт про рух 
власного капіталу, їх структура і зміст. Достовірність фінансової звіт-
ності. Управлінський облік як внутрішнє джерело інформації для 
аналізу, планування та контролю. Зовнішні джерела інформації, які 
використовують для управління фінансами підприємств.

Індивідуальне  завдання:  центри відповідальності підприємства в 
системі фінансового менеджменту.

Тип завдання: опрацювання навчально-методичної, монографічної, 
періодичної та інформаційно-довідкової літератури з проблем теми.
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Мета завдання: опанування теоретичними знаннями стосовно ор-
ганізаційного забезпечення фінансового менеджменту.

Самостійна робота:
1) підготувати відповідь на питання “Джерела фінансової інфор-

мації”;
2) підготувати реферат за однією із запропонованих тем.

теми рефератів
 1. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту. 
 2. Інформаційна база фінансового менеджменту.
 3. Вимоги до фінансової звітності та її склад.
 4. Управлінський облік і його використання для управління фінан-

сами.
 5. Фінансова звітність як джерело фінансового аналізу.

ключові  терміни: фінансова звітність, форми фінансової звіт-
ності, фінансовий та управлінський облік, центри управління та цен-
три відповідальності підприємства.

питання для самоконтролю
 1. Організаційне забезпечення процесу управління фінансами.
 2. Інформаційне забезпечення процесу управління фінансами.
 3. Види та джерела фінансової інформації.
 4. Основні джерела інформації про фінансове становище підриємс-

тва. 
 5. Фінансова звітність підприємства та її склад. 
 6. Зміст і структура балансу підприємства. 
 7. Звіт про фінансові результати, його структура і зміст.

Література [2; 6–8; 20; 26; 56; 62; 63]

Тема 3. управління грошовими потоками на підприємстві

зміст матеріалу для самостійного опрацювання
Поняття та класифікація грошових потоків підприємства. Склад і 

особливості формування вхідних і вихідних потоків. 
Мета та складові процесу управління грошовими потоками. 
Студент повинен засвоїти, що основною метою управління гро-

шовими потоками є забезпечення платоспроможності підприємства 
шляхом балансування обсягів надходження і витрат коштів і їх син-
хронізації в часі.
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До процесу управління грошовими потоками підприємства вхо-
дять складові, що відповідають загальним функціям управління (об-
лік, аналіз, планування, регулювання, контроль):

1. Облік грошових потоків підприємства. 
2. Аналіз грошових потоків підприємства за попередні періоди.
3. Планування грошових потоків підприємства. 
4. Оптимізація грошових потоків підприємства.
5. Формування системи контролю за грошовими потоками під-

приємства.
Студенти повинні засвоїти зміст складових управління грошови-

ми потоками і особливо методи оптимізації грошових потоків підпри-
ємства, а також прямий і непрямий метод їх аналізу. 

Слід глибоко розглянути питання складання плану надходження 
та витрачання грошових коштів (платіжного календаря). При цьому 
розглянути методику планування виручки від реалізації продукції, 
робіт, послуг. Прогнозування інкасації дебіторської заборгованості. 
Визначити умови забезпечення постійного позитивного грошового 
потоку (перевищення припливу коштів над відпливом). 

Індивідуальне завдання: методика планування виручки від реаліза-
ції продукції, робіт, послуг.

Тип завдання: опрацювання навчально-методичної, монографічної, 
періодичної та інформаційно-довідкової літератури з проблем теми.

Мета  завдання:  опанування теоретичними знаннями стосовно 
планування вхідного грошового потоку.

Самостійна робота:
1) підготувати відповідь на питання “Оптимізація грошових по-

токів підприємства”;
2) підготувати реферат за однією із запропонованих тем.

теми рефератів
 1. Склад вхідних грошових потоків підприємства і завдання управ-

ління ними.
 2. Склад вихідних грошових потоків підприємства і завдання уп-

равління ними.
 3. Аналіз грошових потоків і забезпечення перевищення припливу 

коштів над відпливом.
 4. Зміст і порядок складання плану надходження та витрачання 

грошових коштів (платіжного календаря).
 5. Оптимізація грошових потоків підприємства.
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 6. Формування системи обліку та контролю за грошовими потока-
ми підприємства.

ключові  терміни: грошовий поток, вхідний грошовий поток, 
вихідний грошовий поток, чистий грошовий поток, прямий і непря-
мий методи аналізу грошових потоків, оптимізація грошових потоків, 
план надходження та витрачання грошових коштів (платіжний ка-
лендар).

питання для самоконтролю
 1. Поняття грошового потоку.
 2. Класифікація грошових потоків.
 3. Форми обліку грошових потоків підприємства. 
 4. Методи аналізу грошових потоків підприємства.
 5. Порядок планування грошових потоків підприємства. 
 6. Методи оптимізації грошових потоків підприємства.
 7. Зміст плану надходження та витрачання грошових коштів 

(платіжного календаря).
Література [8; 18; 20; 28; 43; 70]

Тема 4. визначення вартості грошей у часі  
та її використання у фінансових розрахунках

зміст матеріалу для самостійного опрацювання
Поняття вартості грошей у часі та її використання у фінансових 

розрахунках. Поняття відсотка, простий і складний відсоток. Фор-
мули розрахунку майбутньої і нинішньої вартості грошей. Поняття 
ануїтету та визначення його майбутньої і нинішньої вартості. Чинни-
ки, що впливають на ставку дисконтування; вибір ставки дисконту-
вання при обґрунтуванні доцільності фінансових операцій. 

Вартість грошей у часі за інфляції. Фактор інфляції та номінальна і 
реальна ставки відсотка. Розрахунок реальної ставки відсотка. Розра-
хунок майбутньої і нинішньої вартості грошей з урахуванням фак-
тора інфляції. Вартість грошей у часі з урахуванням ризику. Зв’язок 
між рівнем ризику і ставкою відсотка. Безризикова ставка відсотка і 
премія за ризик.

Самостійна робота:
1) підготувати відповідь на питання “Розрахунок вартості ануїте-

ту”;
2) підготувати реферат за однією із запропонованих тем.



11

теми рефератів
 1. Вартість грошей у часі за інфляції.
 2. Вартість грошей у часі з урахуванням ризику.
 3. Вартість грошей у часі з урахуванням фактора ліквідності.

ключові  терміни: простий відсоток; складний відсоток, ануїтет, 
майбутня вартість; нинішня вартість; дисконтування; нарощування, 
номінальна і реальна ставки відсотка.

питання для самоконтролю
 1. Поняття вартості грошей у часі та види відсотока.
 2. Наведіть формули: дисконтування; нарощування, ануїтету.
 3. Наведіть формули: дисконтування; нарощування, з урахуванням 

ризику та з урахуванням інфляції.
 4. Чинники, що впливають на вибір ставки дисконтування.

Література [20; 58; 60; 63; 65; 68]

Тема 5. управління прибутком 

зміст матеріалу для самостійного опрацювання
Перш за все студенти повинні засвоїти, що управління формуван-

ням прибутку можна розділити на управління формуванням прибут-
ку та управління розподілом прибутку.

Управління формуванням прибутку передбачає здійснення його 
обліку, аналізу, планування, розробки заходів щодо збільшення обся-
гу прибутку та підвищенню рентабельності підприємства.

Управління формуванням прибутку включає в себе управління 
формуванням прибутку від основної діяльності підприємства та уп-
равління формуванням прибутку від неосновної діяльності підпри-
ємства. 

Студенти повинні засвоїти, що аналіз формування і розподілу 
прибутку передбачає використання всіх основних методів фінансо-
вого аналізу (горизонтальний аналіз; вертикальний аналіз; фактор-
ний аналіз; метод коефіцієнтів).

Аналіз формування прибутку передбачає аналіз обсягів і струк-
тури доходів і витрат. Аналізуються обсяги формування прибутку за 
видами діяльності, по підрозділах підприємства, за видами продукції, 
аналізуються показники маржинального доходу, склад і структура 
витрат на виробництво. Розраховуються показники рентабельності 
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в цілому по підприємству, за видами діяльності. Операційний аналіз 
(аналіз “витрати — обсяг — прибуток”) передбачає розподіл витрат 
на перемінні і умовно-постійні, визначення “порогу” рентабельності 
(точки безбитковості) та запасу “фінансової міцності”.

Слід засвоїти, як здійснюється використання результатів опера-
ційного аналізу для розробки напрямів цінової політики та максимі-
зації прибутку. Формування ціни продукції на основі повної та част-
кової собівартості.

Слід визначити та засвоїти методи планування прибутку (прямо-
го розрахунку; розрахунково-аналітичного, економіко-матеметично-
го моделювання).

Управління розподілом прибутку включає в себе аналіз розподілу 
прибутку планування цільового прибутку, розробку політики роз-
поділу прибутку. Аналіз розподілу прибутку передбачає розрахунок 
структури його розподілу за напрямами використання на нагромад-
ження і споживання. 

Розробка дивідендної політики. Основні положення, принципи та 
теорії дивідендної політики. Фактори, що впливають на дивідендну 
політику. Визначення розміру дивідендного фонду, форми та порядку 
виплати дивідендів.

Індивідуальне завдання: операційний аналіз прибутку.
Тип  завдання:  опрацювання навчально-методичної, монографіч-

ної, періодичної та інформаційно-довідкової літератури з проблеми 
здійснення операційного аналізу прибутку.

Мета  завдання: опанування теоретичними знаннями стосовно 
здійснення операційного аналізу прибутку.

Самостійна робота:
1)  підготуватися до дискусії за проблемою “Вплив дивідендної 

політики на розвиток підприємства”;
2) підготувати реферат за однією із запропонованих тем.

теми рефератів
 1. Управління формуванням прибутку. 
 2. Управління розподілом прибутку. 
 3. Основні положення, принципи та теорії дивідендної політики.
 4. Методи нарахування і виплати дивідендів.
 5. Використання поділу витрат на змінні та умовно-постійні в уп-

равлінні фінансами.
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 6. Операційний важіль. Визначення сили впливу операційного ва-
желя.

ключові  терміни:  прибуток, рентабельність, операційний аналіз 
прибутку, точка беззбитковості, запас “фінансової міцності”, дивіден-
ди, дивідендна політика.

питання для самоконтролю
 1. Чи може прибуток від операційної діяльності бути більшим від 

валового? Обґрунтуйте відповідь.
 2. Етапи управління формуванням прибутку.
 3. Види аналізу прибутку.
 4. Методи планування прибутку.
 5. Визначення “порогу рентабельності”(точки беззбитковості) і “за-

пасу” фінансової міцності.
 6. Зміст операційного аналізу (аналіз “витрати — обсяг реаліза- 

ції — прибуток”).
 7. Формування ціни продукції на основі повної та часткової собі-

вартості.
 8. Види прибутку підприємства. Управління формуванням і роз-

поділом прибутку. 
 9. Вплив оподаткування на формування і розподіл прибутку.
 10. Розподіл чистого прибутку на нагромадження і споживання.
 11. Сутність основних теорій дивідендної політики.

Література [1; 7; 19; 44; 62; 63]

змістовий модуль іі.  управління активами та пасивами  
на підприємстві

Тема 6. управління оборотними активами

зміст матеріалу для самостійного опрацювання
Оборотні засоби підприємства, їх структура та джерела форму-

вання. 
Перш за все студенти повинні засвоїти, що управління оборотни-

ми активами можна розділити на управління оборотними засобами в 
цілому, та на управління окремими видами оборотних активів (запа-
си, дебіторська заборгованість, залишок грошових коштів). Основне 
завдання управління оборотними активами в цілому — це забезпе-
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чення фінансовими ресурсами поточної діяльності. До управління 
оборотними засобами в цілому належить: облік та аналіз оборотних 
засобів; нормування оборотних засобів; планування потреби в обо-
ротних засобах та планування обсягів їх формування за джерелами 
надходження; розробку політики фінансування оборотних активів. 
Нормування обороних активів полягає у розробці норм і нормативів 
відповідними методами. Поняття власних оборотних засобів підпри-
ємства. Методи визначення потреби в оборотних засобах. 

Вибір політики фінансування оборотних активів передбачає вибір 
джерел фінансування оборотних активів. Типи політики фінансуван-
ня оборотних активів.

Вивчаючи управління окремими елементами оборотних активів 
слід розглянути методи управління товарно-матеріальними запаса-
ми, дебіторською заборгованістю, коштами на поточних рахунках. 
Політика надання товарного кредиту. Методи рефінансування дебі-
торської заборгованості. Модель Міллера-Орра як модель оптимі-
зації розміру залишків грошових коштів. Визначити шляхи приско-
рення оборотності оборотних активів та підвищення ефективності 
використання оборотного капіталу підприємства. 

Індивідуальне завдання: нормування оборотних активів.
Тип завдання: опрацювання навчально-методичної, монографічної, 

періодичної та інформаційно-довідкової літератури з проблем теми.
Мета завдання: опанувати теоретичними знаннями стосовно нор-

мування оборотних активів. 
Самостійна робота:
1) підготуватися до дискусії за проблемою “Вплив політики фі-

нансування оборотних активів на економічний розвиток та фінансове 
становище підприємства”;

2) підготувати реферат за однією із запропонованих тем.

теми рефератів
 1. Облік та аналіз оборотних засобів.
 2. Нормування оборотних засобів.
 3. Планування потреби в оборотних засобах.
 4. Види політики фінансування оботротних активів.
 5. Політика надання товарного кредиту.
 6. Методи рефінансування дебіторської заборгованості.
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ключові терміни: оборотний капітал, власний оборотний капітал, 
показники оборотності, показники платоспроможності, типи політи-
ки фінансування оборотних активів, облік векселів, факторинг.

питання для самоконтролю
 1. Оборотні активи, їх класифікація.
 2. Показники оборотності оборотних засобів.
 3. Нормування оборотних активів.
 4. Методи управління товарно-матеріальними запасами.
 5. Методи управління дебіторською заборгованістю.
 6. Види політики фінансування оботротних активів.
 7. Структура і джерела формування оборотного капіталу підпри-

ємства.
 8. Фактори, що впливають на розмір власних оборотних засобів 

підприємства.
 9. Методи розрахунку постійної потреби підприємства в оборотних 

засобах.
Література [6; 20; 26; 49; 61; 63]

Тема 7. вартість (ціна) і оптимізація структури капіталу 

зміст матеріалу для самостійного опрацювання
Поняття капіталу підприємства та його структури. Характерис-

тика складу та джерел формування власного капіталу. Поняття та 
класифікація забов’язань підприємства. Поняття вартості капіталу. 
Показники вартості (ціни) капіталу, що залучається підприємством 
із різних джерел. Поняття та розрахунок середньозваженої ціни ка-
піталу. Шляхи зниження середньозваженої вартості капіталу. Показ-
ник граничної ціни капіталу та його застосування при визначенні 
доцільності залучення додаткового капіталу. Вплив ціни і структури 
капіталу на вартість підприємства. Методи оцінювання вартості під-
приємства.

Управління структурою капіталу як визначення його оптимальної 
структури. Підходи до визначення оптимального співвідношення між 
власним і позичковим капіталом. Поняття та розрахунок ефекту фі-
нансового лівериджу (важеля) і його використання для визначення 
оптимального співвідношення між власним і позичковим капіталом.

Політика управління власним капіталом (дивідендна, амортиза-
ційна та емісійна політика). Планування руху власного капіталу.
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Управління залученням капіталу за рахунок зобов’язань. Плану-
вання потреби у залученні капіталу за рахунок зобов’язань. 

Індивідуальне завдання: підходи до визначення оптимального спів-
відношення між власним і позичковим капіталом.

Тип завдання: опрацювання навчально-методичної, монографічної, 
періодичної та інформаційно-довідкової літератури з проблем теми.

Мета завдання: опанувати теоретичними знаннями стосовно під-
ходів до визначення оптимального співвідношення між власним і по-
зичковим капіталом. 

Самостійна робота:
1) підготуватися до дискусії за проблемою “Вплив структури капі-

талу на фінансове становище підприємства”;
2) підготувати реферат за однією із запропонованих тем.

теми рефератів
 1. Методи оцінювання вартості підприємства.
 2. Політика управління власним капіталом.
 3. Управління залученням капіталу за рахунок зобов’язань.
 4. Управління залученням банківського кредиту.
 5. Управління залученням кредиту на ринку цінних паперів.

ключові терміни: капітал, власний капітал, забов’язання, струк-
тура капіталу, вартість капіталу, показники вартості (ціни) капіталу, 
середньозважена вартість (ціна) капіталу, ефект фінансового ліве-
риджу (важеля), вартість підприємства, дивідендна політика, амор-
тизаційна політика, емісійна політика.

питання для самоконтролю
 1. Вартість (ціна) капіталу, що залучається підприємством з різних 

джерел.
 2. Визначення середньозваженої ціни капіталу.
 3. Розрахунок граничної ціни капіталу.
 4. Склад власного капіталу і зобов’язань підприємства.
 5. Визначення ціни елементів власного капіталу підприємства.
 6. Визначення ціни елементів позичкового капіталу.
 7. Підходи до вибору оптимальної структури капіталу підприємства.
 8. Шляхи зниження середньозваженої вартості капіталу підприємс-

тва.
 9. Розрахунок і сутність ефекту фінансового лівериджу (важеля).
 10. Шляхи підвищення рентабельності власного капіталу підприємс-

тва.
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 11. Вплив ціни і структури капіталу на вартість підприємства.
Література [6; 20; 26; 43; 61–63] 

Тема 8. управління інвестиціями

зміст матеріалу для самостійного опрацювання
Поняття та класифікація інвестицій. Сутність і види інвестицій-

ної діяльності підприємства. Поняття та порядок формування інвес-
тиційної політики підприємства. 

Управління реальними інвестиціями. Інвестиційні проекти та по-
рядок їх розробки. Методи оцінювання ефективності реальних інвес-
тицій. Реалізація, моніторинг та постаудит інвестиційних проектів. 
Інноваційні інвестиції та їх роль у розвитку підприємства.

Управління фінансовими інвестиціями. Значення фінансових 
інвестицій для розвитку підприємства. Вибір варіанта фінансових 
інвестицій як вибір між прямими та портфельними інвестиціями. 
Оцінка ефективності фінансових інвестицій. Формування та управ-
ління портфелем фінансових інвестицій.

Індивідуальне завдання: управління інноваційними інвестиціями.
Тип завдання: опрацювання навчально-методичної, монографічної, 

періодичної та інформаційно-довідкової літератури з проблем теми.
Мета завдання: опанувати теоретичними знаннями стосовно уп-

равління інноваційними інвестиціями.
Самостійна робота:
1) підготуватися до дискусії за проблемою “Вплив інвестиційної 

політики на розвиток підприємства”;
2) підготувати реферат за однією із запропонованих тем.

теми рефератів
 1. Управління інвестиційним проектом.
 2. Методи оцінювання ефективності інвестиційних проектів.
 3. Зміст теорії “портфеля” Г. Марковиця.
 4. Модель оцінювання вартості активів У. Шарпа та арбітражна мо-

дель С. Росса як відображення фактора ризику при оцінюванні 
вартості фінансових інвестицій. 

 5. Особливості управління прямими і портфельними фінансовими 
інвестиціями.

 6. Засоби вибору найвигідніших фінансових інвестицій.
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ключові  терміни:  інвестиції, інвестиційна діяльність, інвести-
ційний проект, реальні інвестиції, фінансові інвестиції, інноваційні 
інвестиції, портфель інвестицій, моніторинг та постаудит інвестицій-
них проектів, показники оцінювання ефективності інвестицій: чиста 
нинішня вартість, строк окупності, індекс доходності, внутрішня нор-
ма доходу.

питання для самоконтролю
 1. Поняття та види інвестицій.
 2. Напрями інвестиційної діяльності підприємства.
 3. Визначення терміну окупності капіталовкладень; застосування 

цього показника при виборі інвестиційних проектів.
 4. Метод простої (бухгалтерської) норми прибутку, його переваги і 

недоліки при виборі інвестиційних проектів.
 5. Застосування методу чистої нинішньої вартості (NPV) при екс-

пертизі інвестицій.
 6. Визначення внутрішньої норми доходу (IRR) інвестиційного про-

екту і використання цього показника при експертизі інвестицій.
 7. Використання показників “цикл життя проекту” та “термін окуп-

ності капіталовкладень” при прийнятті інвестиційних рішень.
 8. Організація управління реальними інвестиціями (капіталовкла-

деннями).
 9. Організація управління портфельними інвестиціями.
 10. Оцінювання ризикованості інвестиційного проекту за допомогою 

аналізу чутливості до погіршення попередніх умов.
 11. Оцінювання ризикованості інвестиційного проекту за допомогою 

поділу грошового потоку на надійну і ризиковану частини.
Література [3; 10; 21; 40; 47; 51; 63] 

Тема 9. управління фінансовими ризиками

зміст матеріалу для самостійного опрацювання
Поняття та класифікація фінансового ризику. Характеристика ос-

новних видів фінансових ризиків: кредитного, відсоткового, валют-
ного, ризику втрати платоспроможності та фінансової незалежності, 
ризику втрати прибутку.

Управління ризиком як одна з функцій фінансового менеджменту. 
Завдання управління ризиком щодо зменшення його рівня, мініміза-
ції фінансових втрат від настання ризикового випадку. 
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Зміст процесу управління ризиком, як сукупність таких дій: 
1) ідентифікація ризику;
2) розробка стандартів припустимого рівня ризику;
3) аналіз рівня ризику за різними варіантами рішень, що прийма-

ються;
4) прийняття рішень щодо прийняття або відхилення ризику;
5) розробка системи заходів щодо зменшення рівня ризику та 

мінімізації обсягу втрат від настання ризикових випадків.
Статистичні, експертні та змішані методи оцінювання ступеня ри-

зику. 
Напрями і шляхи мінімізації ризиків. Внутрішнє та зовнішнє стра-

хування фінансових ризиків. Диверсифікація діяльності, портфельні 
стратегії, хеджування та інші прийоми мінімізації ризиків.

Індивідуальне  завдання:  зовнішнє страхування фінансових ризи-
ків.

Тип завдання: опрацювання навчально-методичної, монографічної, 
періодичної та інформаційно-довідкової літератури з проблем теми.

Мета завдання: опанувати теоретичними знаннями щодо зовніш-
нього страхування фінансових ризиків.

Самостійна робота:
1) підготуватися до дискусії за проблемою “Диверсифікація як за-

сіб зменшення рівня ризику”;
2) підготувати реферат за однією із запропонованих тем.

теми рефератів
 1. Методи оцінювання ступеня ризику.
 2. Стратегії зменшення рівня ризику та мінімізації обсягу втрат від 

настання ризикових випадків.
 3. Управління валютним ризиком.
 4. Оцінювання ризику втрати платоспроможності та фінансової не-

залежності.
ключові терміни: фінансовий ризик, кредитний ризик, відсотко-

вий ризик, валютний ризик, ризик втрати платоспроможності та фі-
нансової незалежності, ризик втрати прибутку, ідентифікація ризику, 
диверсифікація діяльності, портфельні стратегії, хеджування.

питання для самоконтролю
 1. Поняття та види фінансових ризиків.
 2. Зміст процесу управління фінансовими ризиками.
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 3. Методи страхування фінансових ризиків.
 4. Методи кількісного оцінювання ступеня ризику.
 5. Прийоми мінімізації ризиків.

Література [21; 25; 26; 41; 62; 63]

Тема 10.  аналіз фінансових звітів

зміст матеріалу для самостійного опрацювання
Поняття та завдання аналізу фінансової звітності з оцінювання 

платоспроможності, кредитоспроможності, фінансової незалежності, 
ділової активності, ліквідності балансу, фінансової стійкості. Види 
аналізу фінансової звітності: експрес-аналіз, поглиблений аналіз, 
аналіз фінансових результатів, аналіз фінансового становища, аналіз 
руху грошових коштів тощо. Характеристика основних методів фі-
нансового аналізу. Порядок здійснення аналізу балансу, звіту про фі-
нансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний 
капітал підприємства. Показники фінансового стану підприємства. 
Формули розрахунку показників динаміки, структури та фінансових 
коефіцієнтів, що характеризують фінансове становище підприємства. 
Оцінювання ліквідності балансу. Оцінювання кредитоспроможності 
підприємства за даними аналізу фінансової звітності. Різниця в мето-
диках проведення експрес-аналізу та поглибленого аналізу фінансо-
вого становища неплатоспроможних підприємств. Інтегральні показ-
ники фінансового становища підприємства, сфера їх застосування.

Індивідуальне  завдання: методика оцінювання кредитоспромож-
ності підприємства.

Тип завдання: опрацювання навчально-методичної, монографічної, 
періодичної та інформаційно-довідкової літератури з проблем теми.

Мета завдання: опанувати теоретичними знаннями стосовно ме-
тодики оцінки кредитоспроможності підприємства.

Самостійна робота:
1) здійснити аналіз фінансового становища на основі даних під-

приємства (дод. 1–3); 
2) підготувати реферат за однією із запропонованих тем.

теми рефератів
 1. Порядок здійснення аналізу балансу. 
 2. Порядок здійснення аналізу звіту про фінансові результати. 
 3. Порядок здійснення аналізу звіту про рух грошових коштів. 
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 4. Порядок здійснення аналізу звіту про власний капітал підпри-
ємства.

ключові терміни: фінансовий аналіз, платоспроможність, фінан-
сова незалежність, кредитоспроможність, ділова активність, ліквід-
ність балансу, фінансова стійкість, експрес-аналіз, поглиблений 
аналіз, аналіз фінансового становище підприємства.

питання для самоконтролю
 1. Основні методи і прийоми аналізу фінансової звітності.
 2. Показники оцінювання фінансового становища підприємства за 

даними аналізу фінансової звітності.
 3. Формули розрахунку показників, що характеризують фінансове 

становище підприємства.
 4. Основні показники кредитоспроможності підприємства.
 5. Різниця між експрес-аналізом і поглибленим аналізом фінансо-

вого становище.
Література [6–8; 11; 12; 15; 29; 34; 41; 52; 73]

Тема 11.  внутрішньофірмове фінансове прогнозування  
та планування

зміст матеріалу для самостійного опрацювання
Сутність і завдання фінансового планування. Види планування: 

стратегічне, поточне та оперативне; довгострокове, середньострокове, 
короткострокове. 

Місце фінансового планування у загальній системі планування 
на підприємстві. Види фінансових планів. Системний взаємозв’язок 
між фінансовими планами (взаємозв’язок та взаємодоповнення між 
їх показниками). Основні принципи, етапи та методи фінансового 
планування. Нормативний, балансовий та економіко-статистичний 
методи планування. Метод відсоткової залежності від виручки для 
планування фінансових звітів. 

Зміст фінансового розділу бізнес-плану. Бюджетування як техно-
логія поточного та оперативного фінансового планування. Види бюд-
жетів та організація бюджетування на підприємстві. Реалізація фі-
нансової стратегії в ході складання та виконання фінансових планів. 
Організація контролю за виконанням фінансових планів. 

Індивідуальне завдання: бюджетування на підприємстві.
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Тип завдання: опрацювання навчально-методичної, монографічної, 
періодичної та інформаційно-довідкової літератури з проблем теми.

Мета завдання: опанувати теоретичними знаннями стосовно ор-
ганізації бюджетування на підприємстві.

Самостійна робота:
1) підготуватися до дискусії за проблемою “Реалізація фінансової 

стратегії в ході складання та виконання фінансових планів”;
2) підготувати реферат за однією із запропонованих тем.

теми рефератів
 1. Основні об’єкти внутрішньофірмового фінансового планування.
 2. Етапи процесу фінансового планування на підприємстві.
 3. Зміст, порядок складання і призначення плану грошових надход-

жень і витрат.
 4. Розробка фінансового розділу бізнес-плану.

ключові терміни: стратегічне, поточне та оперативне фінансове 
планування; фінансова стратегія, фінансова політика, фінансовий 
розділ бізнес-плану, бюджетування, план грошових надходжень і вит-
рат, план доходів і витрат.

питання для самоконтролю
 1. Сутність і завдання фінансового планування. 
 2. Види планування. 
 3. Види фінансових планів. 
 4. Основні принципи, етапи та методи фінансового планування. 
 5. Зміст фінансового розділу бізнес-плану. 
 6. Бюджетування на підприємстві. 

Література [17; 21; 30; 60; 63; 69; 75]

Тема 12.  антикризове фінансове управління на підприємстві

зміст матеріалу для самостійного опрацювання
Поняття банкрутства та його види. Основні причини кризового 

становища підприємства. Ознаки передкризового та кризового ста-
новища підприємства.

Аналіз загрози банкрутства та діагностика рівня фінансової кризи. 
Показники, що використовуються для оцінювання загрози банкрутс-
тва. Моделі оцінювання загрози банкрутства. Внутрішні механізми 
та етапи фінансової стабілізації підриємства. Розроблення програми 
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антикризового фінансового управління при загрозі банкрутства. По-
няття санації. Етапи управління санацією. Основні види санаційних 
заходів. Планування фінансової санації. Оцінювання ефективності 
здійснення програми антикризових заходів. 

Індивідуальне  завдання:  методи відновлення платоспроможності 
підприємства.

Тип завдання: опрацювання навчально-методичної, монографічної, 
періодичної та інформаційно-довідкової літератури з проблем теми.

Мета завдання: опанувати теоретичними знаннями стосовно від-
новлення платоспроможності підприємства.

Самостійна робота: підготувати реферат за однією із запропоно-
ваних тем.

теми рефератів
 1. Аналіз загрози банкрутства та діагностика рівня фінансової кри-

зи.
 2. Показники та моделі оцінювання загрози банкрутства.
 3. Розроблення програми антикризового фінансового управління 

при загрозі банкрутства.
 4. Етапи управління санацією.

ключові  терміни:  банкрутство, фінансова криза, санація, сана-
ційні заходи.

питання для самоконтролю
 1. Основні фактори, що спричиняють кризове фінансове станови-

ще підприємства.
 2. Ознаки передкризового та кризового становища підприємства.
 3. Методи відновлення платоспроможності підприємства.
 4. Програма антикризового фінансового управління при загрозі 

банкрутства.
 5. Планування фінансової санації.

Література [4; 9; 11; 12; 21; 24; 37; 42; 46; 54; 55; 67] 
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змісТ  семінарськиХ  заняТь

плани семінарських (практичних, 
лабораторних) занять

семінар 1. питання для обговорення.

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового 
менеджменту

 1. Поняття та функції фінансового менеджменту. 
 2. Організація фінансового менеджменту на підприємстві та його 

завдання. 
 3. Організація управління фінансами підприємств різних організа-

ційно-правових форм.
 4. Принцип комерційного розрахунку, як основний принцип фі-

нансового менеджменту на підприємстві.
 5. Процес прийняття фінансових рішень.
 6. Форми прийняття фінансових рішень.
 7. Врахування державного регулювання фінансової діяльності в 

ході прийняття фінансових рішень.
Література [5; 20; 26; 56; 61–63]

Тема 2. система забезпечення фінансового менеджменту 
 1. Організаційно-інформаційне забезпечення процесу управління 

фінансами.
 2. Основні джерела інформації фінансового менеджера. Фінансова 

звітність підприємства.
 3. Зміст і структура балансу підприємства. 
 4. Звіт про фінансові результати та інші види фінансових звітів, їх 

структура і зміст.
Література [2; 6–8; 20; 26; 56; 62; 63]

семінар 2. питання для обговорення.

Тема 3. управління грошовими потоками на підприємстві
 1. Поняття грошового потоку та його види.
 2. Зміст і завдання управління грошовими потоками. 
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 3. Управління формуванням виручки від реалізації продукції, робіт, 
послуг. 

 4. Принципи управління дебіторською заборгованістю, отриман-
ням банківських кредитів і формуванням інших вхідних грошо-
вих потоків. 

 5. Зміст і завдання управління вихідними потоками. 
 6. Аналіз грошових потоків. Зіставлення припливу і відпливу кош-

тів. 
Література [8; 18; 20; 28; 43; 70]

Тема 4. визначення вартості грошей у часі 
та її використання у фінансових розрахунках

 1. Поняття вартості грошей у часі як основна концепція, що лежить 
в основі визначення дохідності та вигідності фінансових опера-
цій. 

 2. Методика розрахунку майбутньої та нинішньої вартості грошей.
 3. Методика розрахунку майбутньої та нинішньої вартості грошей 

з урахуваням фактору інфляції.
 4. Методика розрахунку майбутньої та нинішньої вартості грошей 

з урахуваням фактору ризику.
Література [20; 58; 60; 63; 65; 68]

семінар 3. питання для обговорення.

Тема 5. управління прибутком 
 1. Процес управління прибутком.
 2. Визначення “порогу” рентабельності (точки беззбитковості) та 

запасу “фінансової міцності”. 
 3. Аналіз і планування прибутку.
 4. Політика розподілу прибутку.
 5. Теорії дивідендної політики.

Література [1; 7; 19; 44; 62; 63]

семінар 4. питання для обговорення.

Тема 6. управління оборотними активами
 1. Оборотні активи, їх класифікація.
 2. Аналіз оборотності оборотних засобів.
 3. Нормування оборотних активів.
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 4. Методи управління товарно-матеріальними запасами.
 5. Методи управління дебіторською заборгованістю.
 6. Політика фінансування оборотних активів.
 7. Методи розрахунку постійної потреби підприємства в оборотних 

активах. 
Література [6; 20; 26; 49; 61–63]

семінар 5. питання для обговорення.

Тема 7. вартість(ціна) і оптимізація структури капіталу 
 1. Розрахунок середньозваженої ціни капіталу. 
 2. Визначення ефекту фінансового лівериджу (важеля).
 3. Вибір умов залучення кредиту. Розрахунок грант-елемента. 

Література [6; 20; 26; 49; 61–63]

семінар 6. питання для обговорення.

Тема 8. управління інвестиціями
 1. Поняття та види інвестицій.
 2. Управління реальними інвестиціями.
 3. Оцінювання ефективності капіталовкладень (реальних інвести-

цій).
 4. Управління фінансовими інвестиціями.

Література [3; 10; 21; 40; 47; 51; 63]

Тема 9. управління фінансовими ризиками 
 1. Поняття фінансового ризику; класифікація ризиків. 
 2. Процес управління ризиком.
 3. Якісна і кількісна оцінки ризиків. Методи кількісного оцінюван-

ня ступеня ризику. 
 4. Напрями і шляхи мінімізації ризиків. Страхування фінансових 

ризиків. 
Література [21; 25; 26; 62; 63]

семінар 7. питання для обговорення.

Тема 10.  аналіз фінансових звітів
 1. Аналіз динаміки і структури активів і пасивів балансу. 
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 2. Оцінювання кредитоспроможності підприємства за даними 
аналізу фінансової звітності.

 3. Експрес-аналіз фінансового становища підприємства. 
Література [6–8; 11; 12; 15; 29; 34; 41; 52; 73]

Тема 11.  внутрішньофірмове фінансове прогнозування  
та планування

 1. Основні об’єкти внутрішньофірмового фінансового планування.
 2. Етапи процесу фінансового планування на підприємстві.
 3. Методи розрахунку планового прибутку.
 4. Складання планового балансу підприємства.
 5. Зміст і призначення плану грошових надходжень і витрат.
 6. Зміст фінансового розділу бізнес-плану.
 7. Організація бюджетування на підприємстві.
 8. Складання плану надходження та витрачання грошових коштів 

на підприємстві.
Література [17; 21; 30; 60; 69; 75]

практичне заняття

Тема 10.  аналіз фінансових звітів
Завдання: розрахувати показники, що характеризують фінансове 

становище підприємства на основі фінансових звітів (дод. 1–3).
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додаТки

Додаток 1

баланс  
за 2006 рік

Форма № 1 Код за ДКУД            1801001

актив  код рядка
на початок 

звітного періоду
на кінець 

звітного періоду
1 2 3 4 

I. необоротні активи    

Нематеріальні активи:    

залишкова вартість 010 - 4,0

первісна вартість 011 - 4,5

накопичена амортизація 012 - 0,5

Незавершене будівництво 020 - -

Основні засоби:    

залишкова вартість 030 1299,1 1277,4

первісна вартість 031 1498,4 1503,0

знос 032 199,3 225,6

Довгострокові фінансові 
інвестиції:

   

які обліковуються за методом 
участі в капіталі інших 
підприємств

040 - -

інші фінансові інвестиції 045 - -

Довгострокова дебіторська 
заборгованість

050 - -

Відстрочені податкові активи 060 - -

Інші необоротні активи 070 - -

усього за розділом I 080 1299,1 1281,4

II. оборотні активи    

Запаси:    

виробничі запаси 100 63,7 92,3

тварини на вирощуванні 
та відгодівлі

110 - -

незавершене виробництво 120 - -

готова продукція 130 900,7 1000,7

товари 140 1039,0 1054,0
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Продовження дод. 1

1 2 3 4

Векселі одержані 150 - -

Дебіторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги:

   

чиста реалізаційна вартість 160 2332,9 1909,4

первісна вартість 161 2332,9 1909,4

резерв сумнівних боргів 162 - -

Дебіторська заборгованість 
за розрахунками:

   

з бюджетом 170 - -

за виданими авансами 180 - -

з нарахованих доходів 190 - -

із внутрішніх розрахунків 200 - 2,0

Інша поточна дебіторська 
заборгованість

210 - -

Поточні фінансові інвестиції 220 123,0 130,0

Грошові кошти та їх еквіваленти:    

у національній валюті 230   60,4 61,6

в іноземній валюті 240 - -

Інші оборотні активи 250 - -

усього за розділом II 260 4519,7 4250,0

III. витрати майбутніх періодів 270 6,8 13,6

баланс 280 5825,6 5545,0

пасив  код рядка
на початок 

звітного 
періоду

на кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4 

I. власний капітал    

Статутний капітал 300 1326,1 1326,1

Пайовий капітал 310 - -

Додатковий вкладений капітал 320 - -

Інший додатковий капітал 330 270,5 270,5

Резервний капітал 340 324,4 324,4

Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

350 1400,0 1517,0

Неоплачений капітал 360 - -

Вилучений капітал 370 - -

усього за розділом I 380 3321,0 3438,0
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Закінчення дод. 1

1 2 3 4

II. забезпечення наступних витрат і платежів    

Забезпечення виплат персоналу 400 - -

Інші забезпечення 410 - -

Цільове фінансування 420 - -

усього за розділом II 430 - -

III. довгострокові зобов’язання    

Довгострокові кредити банків 440 - -

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 - -

Відстрочені податкові зобов’язання 460 - -

Інші довгострокові зобов’язання 470 - -

усього за розділом III 480 - -

IV. поточні зобов’язання    

Короткострокові кредити банків 500 - -

Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями

510 - -

Векселі видані 520 - 1038,3

Кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги

530 2440,1 891,4

Поточні зобов’язання за розрахунками:    

з одержаних авансів 540 - -

з бюджетом 550 5,2 141,8

з позабюджетних платежів 560 - -

зі страхування 570 4,8 3,5

з оплати праці 580 35,4 29,4

з учасниками 590 - 2,6

із внутрішніх розрахунків 600 - -

Інші поточні зобов’язання 610 19,1 -

усього за розділом IV 620 2504,6 2107,0

V. доходи майбутніх періодів 630
баланс 640 5825,6 5545,0

керівник:

Головний бухгалтер:
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Додаток 2

баланс  
за 2005 рік

Форма № 1 Код за ДКУД                       1801001

актив  код рядка
на початок 

звітного періоду
на кінець 

звітного періоду
1 2 3 4 

I. необоротні активи   

Нематеріальні активи:   

залишкова вартість 010 -

первісна вартість 011 -

накопичена амортизація 012 -

Незавершене будівництво 020 -

Основні засоби:   

залишкова вартість 030 1050,1 1299,1

первісна вартість 031 1312,6 1498,4

знос 032 80,9 199,3

Довгострокові фінансові 
інвестиції:

  

які обліковуються за методом 
участі в капіталі інших 
підприємств

040 - -

інші фінансові інвестиції 045 - -

Довгострокова дебіторська 
заборгованість

050 - -

Відстрочені податкові активи 060 - -

Інші необоротні активи 070 - -

усього за розділом I 080 1050,1 1299,1

II. оборотні активи   

Запаси:   

виробничі запаси 100 50,7 63,7

тварини на вирощуванні 
та відгодівлі

110 - -

незавершене виробництво 120 - -

готова продукція 130 746,2 900,7

товари 140 830,7 1039,0

Векселі одержані 150 - -
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Продовження дод. 2

1 2 3 4
Дебіторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги:

  

чиста реалізаційна вартість 160 1845,1 2332,9
первісна вартість 161 1845,1 2332,9
резерв сумнівних боргів 162 - -
Дебіторська заборгованість 
за розрахунками:

  

з бюджетом 170 - -
за виданими авансами 180 - -
з нарахованих доходів 190 - -
із внутрішніх розрахунків 200 - -
Інша поточна дебіторська 
заборгованість

210 - -

Поточні фінансові інвестиції 220 95,8 123,0
Грошові кошти та їх еквіваленти:   
у національній валюті 230 44,5 60,4

в іноземній валюті 240 - -

Інші оборотні активи 250 - -
усього за розділом II 260 3613 4519,7
III. витрати майбутніх періодів 270 5,2 6,8
баланс 280 4668,3 5825,6

пасив  код рядка
на початок 

звітного 
періоду

на кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4 

I. власний капітал   

Статутний капітал 300 1216,3 1326,1

Пайовий капітал 310 - -

Додатковий вкладений капітал 320 - -

Інший додатковий капітал 330 220,4 270,5

Резервний капітал 340 160,8 324,4

Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

350 1210,9 1400,0

Неоплачений капітал 360 - -

Вилучений капітал 370 - -

усього за розділом I 380 2808,4 3321,0

II. забезпечення наступних витрат і платежів   

Забезпечення виплат персоналу 400 - -
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Закінчення дод. 2

1 2 3 4

Інші забезпечення 410 - -

Цільове фінансування 420 - -

усього за розділом II 430 - -

III. довгострокові зобов’язання   

Довгострокові кредити банків 440 - -

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 - -

Відстрочені податкові зобов’язання 460 - -

Інші довгострокові зобов’язання 470 - -

усього за розділом III 480 - -

IV. поточні зобов’язання   

Короткострокові кредити банків 500 - -

Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями

510 - -

Векселі видані 520 - -

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги

530 1802,0 2440,1

Поточні зобов’язання за розрахунками:   

з одержаних авансів 540 - -

з бюджетом 550 16,3 5,2

з позабюджетних платежів 560 - -

зі страхування 570 3,1 4,8

з оплати праці 580 23,9 35,4

з учасниками 590 - -

із внутрішніх розрахунків 600 - -

Інші поточні зобов’язання 610 14,6 19,1

усього за розділом IV 620 1859,9 2504,6

V. доходи майбутніх періодів 630
баланс 640 4668,3 5825,6

керівник:

Головний бухгалтер:
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Додаток 3
Коди

Підприємство: Товариство з обмеженою відповідальністю за ЄДРПОУ 31393355

Територія: м. Київ                                                                               за КОАТУУ 2600

Форма власності: приватне                                                                     за КВФ 20

Орган державного управління:                                                        за СПОДУ 01104

Галузь: приладобудування                                                                   за ЗКГНГ 19400

Вид економічної діяльності: виробництво обладнання                за КВЕД 51.70.0

Кількість підприємств:

Одиниця виміру: тис. грн.                                                      Контрольна сума

звіт про Фінансові результати
за 2006 рік

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

і. Фінансові результати

стаття код рядка
за звітний 

період
(2006 р.)

за попередній 
період

(2005 р.)

1 2 3 4

Дохід (виручка) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, 
послуг) 010 3544,1 2882,0

Податок на додану вартість 015 (590,7) (486,3)

Акцизний збір 020 - -

Інші збори або податки 
з обороту 025 - -

Інші вирахування з доходу 030 4,3 5,96

Чистий дохід (виручка) від 
реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 035 2949,1 2395,7

Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, 
послуг) 040 (2072,2) (1879,8)

валовий:

прибуток 050 876,9 515,9

збиток 055 (—) (—)

Інші операційні доходи 060 125,2 30,4

Адміністративні витрати 070 (103,1) (50,2)
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Продовження дод. 3

1 2 3 4

Витрати на збут 080 (314,61) (160,3)

Інші операційні витрати 090 (157,79) (106,3)

Фінансові результати 
від операційної діяльності:
прибуток 100 426,6 315,2

збиток 105 - -

Дохід від участі в капіталі 110 - -

Інші фінансові доходи 120 - -

Інші доходи 130 0,2 0,3

Фінансові витрати 140 (—) (—)

Втрати від участі в капіталі 150 - -

Інші витрати 160 (28,0) (11,4)

Фінансові результати 
від звичайної діяльності 
до оподаткування:

прибуток 170 398,8 304,1

збиток 175 - -

Податок на прибуток 
від звичайної діяльності 180 (99,7) (76,03)

Дохід з податку на прибуток 
від звичайної діяльності 185 - -

Фінансові результати 
від звичайної діяльності:
прибуток 190 299,1 228,08

збиток 195 - -

надзвичайні:
доходи 200 - -

витрати 205 - -

Податки з надзвичайного 
прибутку 210 - -

Частки меншості 215 - -

чистий:

прибуток 220 299,1 228,08

збиток 225 - -
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Закінчення дод. 3

іі. елементи операційних витрат

найменування показника код рядка за 2005 р. за 2004 р.

1 2 3 4

Матеріальні затрати 230 1705,31 1514,8

Витрати на оплату праці 240 352,8 216,0

Відрахування на соціальні заходи 250 127,0 77,8

Амортизація 260 304,8 281,7

Інші операційні витрати 270 157,79 106,3

Разом 280 2647,7 2196,6

ііі. розрахунок показників  
прибутковості акцій

найменування показника код рядка за 2005 р. за 2004 р.

1 2  3 4

Середньорічна кількість простих акцій 300 -

Скоригована середньорічна кількість простих 
акцій 310 -

Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 320 -

Скоригований чистий прибуток (збиток) 
на одну просту акцію 330 -

Дивіденди на одну просту акцію 340 -

керівник_________________________

Головний бухгалтер________________
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