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Фінансовий менеджмент

Завданням фінансового менеджменту є 
розробка й прийняття обґрунтованих 
рішень, які стосуються залучення й 
ефективного використання фінансових 
ресурсів.



Основні функції фінансового 
менеджменту:

формування коштів (доходи); 

використання цих коштів (витрати); 

контроль за їхнім формуванням і 
використанням.



Фінанси підприємства

Це  сукупність грошових ресурсів, які 
використовуються для здійснення процесу 
розширеного відтворення засобів 
виробництва, робочої сили і існуючих 
відносин економічної власності.



Фінанси кожного підприємства охоплюють 
грошові відносини:

з іншими організаціями (оплата поставок сировини, товарів, 
інших матеріальних цінностей, реалізація продукції, при 
одержанні фінансових і комерційних кредитів, при вкладенні 
капіталу, тощо); 

із засновниками (при розподілі прибутку); 

з трудовим колективом (при оплаті праці, при розподілі доходів і 
прибутку, при сплаті дивідендів по акціях, відсотків по 
облігаціях, тощо.); 

з державними органами управління (при сплаті податків, 
обов'язковому продажеві частини експортного виторгу, тощо).



Формування початкового/інвестиційний 
капіталу

Організація нового підприємства будь-якого типу 
неминуче пов'язана з наявністю капіталу.

Початковим називають капітал, який вкладають у будь-яку 
власну справу від самого початку реалізації 
підприємницького проекту.

Розмір початкового капіталу визначається на основі 
економічних розрахунків у залежності від потреб (витрат) 
для реалізації підприємницької ідеї.



Капітал
Це  матеріальні та грошові кошти, а 
також інтелектуальні напрацювання й 
організаторські навики, які 
використовуються під час 
виробництва і обслуговування і є 
джерелом та засобом отримання 
прибутку.



Основні види 
початкових витрат
Статутний фонд.

Ліцензії та патенти.

Приміщення (купівля ремонт оренда).

Обладнання.

Транспортні засоби.

Реклама.

Сировина та матеріали.

Непередбачені витрати.



Поточні витрати

Це щоденні витрати пов'язані з 
діяльністю підприємства для 
виготовлення та реалізації 
товару.



Типи виробничих витрат
Початкові витрати Змінні витрати Постійні витрати

Статутний фонд

Ліцензії та патенти

Приміщення (купівля, 

ремонт)

Оформлення приміщення

Обладнання

Машини

Початкові запаси сировини

Оплата бухгалтерських 

послуг

Реклама

Резерв для непередбачуваних 

витрат

Сировина та матеріали

Податки з продаж (ПДВ)

Зміни запасів

Заробітна плата продавця

(якщо сплачується

відсоток від реалізації)

Витрати на транспортні

засоби

Погодинна оплата праці

Інші змінні витрати

Плата за комунальні 

послуги

Амортизація

Зарплата персоналу

Оренда

Витрати на страхування

Судові, реєстраційні та 

професійні витрати

Реклама

Витрати на сплату 

процентних ставок

Податки ( за виключенням 

податку на прибуток)



Аналіз та планування фінансового 
стану  бізнесу

ТОЧКА БЕЗЗБИТКОВОСТІ

(НУЛЬОВОЇ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ)



Точка беззбитковості (нульової 
рентабельності)

визначає момент появи прибутку, виражений в 
одиницях продажу товару, тобто ту мінімальну 
кількість товарів, яку  потрібно продати, щоб 

покрити  витрати.

Точка беззбитковості визначається з рівності 
Доходи = Витратам   



Точка беззбитковості 
(нульової рентабельності)

Цр х Ко = ПВ + ЗВ1 х Ко

Ко =       ПВ

Цр - ЗВ1

Ко – кількість одиниць товару, яку необхідно продати, щоб отримати 
прибуток;

Цр - ринкова ціна;

ПВ – сукупні постійні витрати за період;

ЗВ1 – змінні витрати на одиницю товару.



КО

Грн.

Доходи

Загальні 

витрати

Змінні 

витрати

Постійні 

витрати

К-сть(шт)

Точка беззбитковості



показує, чи має підприємство грошові 
кошти, щоб сплачувати свої рахунки. 
Цей звіт не характеризує прибуток, а 
тільки відображає, скільки грошей 
надходить та списується з рахунків 
підприємства кожного місяця. Цей звіт 
важливий для планування грошових 
надходжень і своєчасних розрахунків 
за зобов’язаннями

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ



Місяці

№ Надходження та витрати 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0

1

1

12

1 Залишок коштів на початок місяця

2 Надходження:

2.1 Виручка від реализації

2.2 Інше (вкажіть, що сааме і в разі необхідності 

додайте рядки) 

3 Всього надходжень (сума рядків 2.1 , 2.2)

4 Витрати

4.1 Сировина

4.2 Заробітна плата

4.3 Нарахування на заробітну пату

4.4 Обладнання 

4.5 Оренда

4.6 Податки 

4.7 Інше (вкажіть, що сааме і в разі необхідності 

додайте рядки)

5. Всього витрат (сума рядків 4.1, 

4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7)

6. БАЛАНС (строка 1 + строка 3) – строка 5)

ПЛАН РУХУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ 



Прибуток підприємства = 

доходи - витрати

Чистий прибуток =  

прибуток  – податок з прибутку.



МІСЯЦІ ВСЬОГО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за рік

1. Дохід від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

2. Собівартість продукції 

2.1.Змінні витрати (п.2.1.1 + ….+п.2.1.3)

2.1.1.Сировина та матеріали

2.1.2.Пальне та електроененрія

2.1.3.Інше

2.2.Постійні витрати 

(п.2.2.1+…+п.2.2.6)

2.2.1.Амортизація (якщо 

нараховується )

2.2.2.Фонд оплати праці

2.2.3.Нарахування на фонд 

оплати праці

2.2.4.Орендна плата (якщо є)

2.2.5.Комунальні витрати 

2.2.6.Інше

3.Податки

4. Чистий прибуток

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН


