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ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВОГО
ПІДПРИЄМСТВА: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
Головною метою фінансової діяльності будь-якого підприємства є
отримання прибутку, при цьому витрачаючи як найменші затрати. Проте не
завжди підприємство може отримати позитивний результат від своєї
діяльності, інколи витрати перевищують суму доходів і підприємство зазнає
збитків. У такому випадку підприємству необхідно проводити детальний
аналіз своєї діяльності для виявлення проблем, вирішення яких дозволить
підприємству ефективно функціонувати. Нажаль у сучасних кризових умовах
такі випадки не є одиничними, що підтверджує актуальність даної теми.
Значну увагу дослідженню фінансової діяльності

підприємств

приділили такі науковці як Терещенко О.О, Бандурка О.М., Коробов М.Я.,
Опарін В. М., Філімоненко О. С., Орлов П.І., Омельченко Л.С., Петрова К.Я.,
Поддерьогін А. М., Шевчук В.В., Данильчук І.В., Савицька Г.В., Обущак Т.А.,
Ковальов В.В., Карпенко Г.В. та інші.
Метою

роботи

є

визначення

сутності

фінансової

діяльності

підприємства та виявлення напрямів удосконалення фінансової діяльності.
Фінансова діяльність розглядається як система використання різних
форм і методів для фінансового забезпечення функціонування підприємств та
досягнення

ними

поставлених

цілей,

забезпечує

життєдіяльність

підприємства, поліпшення її результатів [1]. Основними завданнями
фінансової діяльності підприємства є: фінансове забезпечення поточної
виробничо-господарської діяльності; пошук резервів збільшення доходів,
прибутку, підвищення рентабельності та платоспроможності; виконання
фінансових зобов'язань перед суб'єктами господарювання, бюджетом,
банками; мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для

фінансування виробничого й соціального розвитку, збільшення власного
капіталу; контроль за збереженням та використанням оборотних активів і
прискоренням їх обороту; контроль за ефективним, цільовим розподілом та
використанням фінансових ресурсів [2].
Одним з найважливіших чинників ефективної діяльності підприємства
є фінансовий стан. Щоб фінансовий стан підприємства був на належному
рівні, фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення
систематичного надходження й ефективного використання фінансових
ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення
раціонального співвідношення власних і залучених коштів тощо [3].
Покращення фінансової діяльності підприємства можливе за рахунок
збільшення виручки від продажу продукції; зниження собівартості продукції;
продажу основних фондів; зниження витрат, що покриваються за рахунок
прибутку; рефінансування дебіторської заборгованості; мобілізації внутрішніх
резервів підприємства – явних та прихованих; збільшення вхідних та
зменшення вихідних потоків.
Отже, фінансова діяльність це та практична фінансова робота, що
забезпечує

життєдіяльність

підприємства,

метою

якої

є

отримання

позитивного фінансового результату. Ефективна організація фінансової
діяльності залежить від своєчасної мобілізації фінансових ресурсів,
раціонального розподілу отриманих прибутків у процесі виробничогосподарської діяльності, виконання власних фінансових зобов’язань,
зобов’язань перед іншими суб’єктами господарювання та перед державою в
цілому.
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