
тренінг 

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

26-27 лютого 2016 року



Програма тренінгу. День 1
10:00-10:15 Реєстрація учасників

10:15-11:00 Знайомство. Представлення програми тренінгу. 
Очікування учасників

11:00-11:40 Функції та завдання фінансового менеджменту.
Інструменти фінансового менеджменту 

11:40-12:00 Перерва

12:00-13:30 Фінансова стратегія організації, аналіз фінансових 
цілей. Презентація фінансових цілей і стратегій. 
Обговорення їх впливу на фінансову життєздатність

13:30-14:30 Обід

14:30-16:10 Типи фінансування 

16:10-16:30 Перерва

16:30-17:45 Управління грошовими потоками. Прогноз руху 
коштів.

17:45-18:00 Підсумки першого дня тренінгу



Програма тренінгу. День 2
09:00-09:15 Ранкові новини

09:15-10:40 Функції управління витратами. Класифікація витрат. 
Калькуляція витрат. Фінансування адміністративних 
витрат

10:40-11:00 Перерва

11:00-12:30 Функції та завдання бюджетування в організації

12:30-13:30 Обід

13:30-15:10 Функції фінансового контролю. Система фінансових 
процедур. Облікова політика. Внутрішній та зовнішній 
аудити.

15:10-15:30 Перерва

15:30-16:45 Фінансова звітність. Податки та податкові стратегії

16:45-17:00 Підсумки та оцінка тренінгу



Правила РОБОТИ

• Тримати тему у центрі уваги
• Бути присутніми
• Говорити вільно та предметно
• Поважати та довіряти аудиторії
•

• Критикувати ідеї, не людей
• …



…припущення

Кожен/кожна, хто бере участь у тренінгу, 
робить все, що може, з тим, що має, у кожний 
момент тренінгу для забезпечення виконання 
узгоджених цілей тренінгу. 

Включно з тренером/тренеркою :)



…нарешті попередження

я працюю для ВАС, 
ВИ працюєте для СЕБЕ!





















Приклад 
організаційної структури делегування повноважень

Керівний орган

Делегування 

повноважень

Виконавчий директор Підзвітність

Фінансовий 

менеджер

Операційний 

відділ

Фінансовий відділ Проектна група



•Зрозумілий  для всіх користувачів 
управлінської інформації
•Дозволяє оцінити стан справна певний 
час ( більш доступний до моніторингу)
•Надає оперативну інформацію( по 
джерелам фінансування  та в цілому) 
•Зручний для прийняття коригувальних дій
•Зручний для прогнозування витрат на 
наступний період

Управлінський облік 



•має відповідати рівню організації та 
еволюціонувати разом з розвитком 
організації
 бути зрозумілою та нескладною для 

використання
 бути адаптованою під систему 

внутрішнього контролю та 
бухгалтерського обліку.

Система управлінського обліку 



•має відповідати рівню організації та 
еволюціонувати разом з розвитком організації
 бути зрозумілою та нескладною для 

використання
 бути адаптованою під систему внутрішнього 

контролю та бухгалтерського обліку.

Система управлінського обліку 



 Система наказів;
 Система фінансових заявок
 Кошториси
 Система фінансових процедур та політик

Види управлінського обліку 



 має відображати фінансові операції 
відповідно до стандартів бухгалтерського 
обліку 

 система рахунків та реєстрів дозволяє 
показати напрями використання коштів

 має відображати результати діяльності в 
цілому та формувати фінансову звітність

Бухгалтерський облік



Внутрішній контроль – це система 
контролю для захисту та управління 
внутрішнім ризикам.

 Захист матеріальних активів від можливих 
крадіжок, шахрайства, помилок бух обліку.

 Захист персоналу,що виконують  фінансові 
задачі

Внутрішній контроль



1. Планування 
 Стратегічний план
 План діяльності
 План дій
 Бюджети проектів
 Прогноз руху грошових коштів
 Техніко-економічне обґрунтування
 Бізнес-план
 ……..

Інструменти фінансового управління:



2. Організація 
(координація ресурсів: персонал, майно, грошові кошти)

 Статут
 Організаційні схеми
 Технологічні схеми
 Посадові інструкції
 Технічні завдання
 Облікова політика
 Положення по персоналу
 Бюджети
 …….

Інструменти фінансового управління:



3. Контроль
 Процедура  закупівель
 Політика роботи з автопарком
 Політика про внутрішній та зовнішній 

аудит
 Бюджети
 Звірка
 Страхування
 ….

Інструменти фінансового управління:



4.Моніторинг та звітність (порівняння фактичних 

показників з плановими, оцінка ефективності)

 Звіт по оцінці
 Звіт моніторингу бюджету
 Звіти по проектам
 Звіт руху грошових коштів
 Фінансова звітність
 Звітність донорам
 Звіти аудиторів
 ….

Інструменти фінансового управління:























































Контакти

Ресурсний центр ГУРТ

вул. Попудренка 52, офіс 609, м. Київ 02660

тел./факс: +38 (044) 296 1052 

е- пошта: info@gurt.org.ua

веб-сайт: http://www.gurt.org.ua

mailto:info@gurt.org.ua
http://www.gurt.org.ua/

