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Фінансовий менеджмент
Фінансовий менеджмент – це система принципів, 

засобів та форма організації грошових відносин 
підприємства, спрямована на управління його 
фінансово-господарською діяльністю, в яку 
входять:

 розробка та реалізація фінансової політики 
підприємства;

 інформаційне забезпечення (складання та аналіз 
фінансової звітності підприємства);

 оцінка інвестиційних проектів і формування 
“портфеля” інвестицій; 

 поточне фінансове планування та контроль.



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.



Фінансовий менеджмент

 У малому бізнесі для управління фінансами 
достатньо кваліфікації бухгалтера чи 
економіста, тому що фінансові операції майже 
не виходять за рамки звичайних безготівкових 
розрахунків, основою яких є грошовий обіг.

 У великому бізнесі переважають фінансові 
операції, пов'язані з інвестиціями, у тому числі 
зі збільшенням капіталу. Тому без 
кваліфікованого фінансового менеджера 
великий бізнес сьогодні просто неможливий. 



У процесі написання фінансового плану варто 

врахувати деякі особливості:

 Фінансовий план не повинен містити 
розбіжностей з іншими розділами бізнес-
плану

 Достовірність фінансового плану 
залежить від достовірності й правильності 
розрахунку у попередніх розділах

 Доцільно зробити кілька сценаріїв 
фінансового розвиту підприємства

 Без пояснення  та аналізу всіх 
припущень розрахунки фінансового 
плану не матимуть реального 
практичного значення



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 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.



Позика

 Це вид господарсько- економічної 
операції, в процесі якої одна 
сторона          ( позикодавець) 
передає позичальнокові у 
тимчасову власність гроші або 
товар

 позичальник  зобовязується 
повернути їх у визначений термін.



Кредити

Це вид господарсько- економічної 
операції, в процесі якої одна 
сторона( юридична особа ) надає 
іншій( юридичній чи фізичній 
особі) гроші чи товар у строкове 
користування на засадах 
повернення,          за певну плату 
за користування % від суми 
кредиту.



Лізинг

Лізинг – це одна з форм 
кредитування це форма доступу 
до обладнання

Перевага лізингу в тому, що для 
отримання обладнання не 
потрібна застава  



Поточні витрати

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



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



Показники 1

м-ць

2 3 … всього

На початок місяця

Надходження 

……….

Всього надходжень

Відтік грошей

Витрати ………..

Повернення кредиторської заборгованості

Сплата відсотків

Сплата податків

Всього відтік грошей

Надлишок \ нестача (чиста вартість) 

готівки



Бухгалтерський облік



Сутність системи обліку

Складовими єдиної системи обліку є :

 Оперативний облік – реєстрація 
окремих видів господарських операцій.

 Бухгалтерський облік – система 
суцільного безперервного 
документального обліку ресурсів і 
результатів виробничої та фінансової 
діяльності підприємств з 
використанням спеціально оформлених 
документів.

 Статистичний облік – система 
кількісної оцінки економічних явищ.



Бухгалтерський облік для юридичних 

осіб

 Первинні документи;

 Журнали-ордери;

 Оборотно-сальдові відомості;

 Баланс.



БАЛАНС – це перелік на певну дату всіх 
активів, що належать підприємству, а 
також пасивів з розшифровкою його 
боргів. Це відбиток фінансового 
стану підприємства на даний момент 
часу.

 Сума активів завжди дорівнює сумі 
пасивів.

 Баланс показує, чім володіє фірма, 
які в неї борги і що їй остається



 Активи – ресурси, які належать 
підприємству та були отримані в 
результаті господарських 
операцій і повинні принести 
дохід або іншу економічну 
вигоду в майбутньому 

 Пасиви показують джерела 
формування активів



Рівняння бухгалтерського 
обліку має такий вигляд:

Активи = Пасиви = 

Власний капітал + зобов’язання

Власний капітал = 

Пасиви – зобов’язання



АКТИВИ ПАСИВИ

Необоротні активи

Оборотні активи

Власний капітал

Забезпечення наступних витрат 

і платежів

oДовготермінові 

зобов’язання

oПоточні зобов’язання

Доходи майбутніх періодів

………

БАЛАНС БАЛАНС


