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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Фінансова діяльність підприємства – це діяльність, спрямована на
забезпечення

підприємства

фінансовими

ресурсами,

досягнення

ним

визначених цілей економічного і соціального розвитку. В організаційній та
управлінській роботі підприємств фінансова діяльність займає особливе місце.
Від неї багато в чому залежить своєчасність та повнота фінансового
забезпечення виробничо-господарської діяльності та розвитку підприємства,
виконання фінансових зобов'язань перед державою, іншими суб'єктами
господарювання

та

найманими

працівниками.

Тому

вдосконалення

фінансових ресурсів є одним з найголовніших чинників підвищення
ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства.
Фінансова діяльність підприємства спрямована на вирішення таких
основних завдань, як:

забезпечення фінансовими ресурсами поточної

операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства; пошук
резервів

збільшення

доходів,

прибутків

і

рентабельності

підприємства; забезпечення виконання фінансових зобов’язань перед діловими
партнерами, бюджетом

і цільовими фондами; фінансове забезпечення

виробничого і соціального розвитку підприємства; контроль за ефективним
розподілом і цільовим використанням фінансових ресурсів.
Основними кроками у вирішенні цих питань є: підвищення точності
прогнозування фінансових ресурсів, пошук та використання альтернативних
джерел ліквідності, підвищення ефективності використання вільних коштів,
збільшення частки саме власних фінансових ресурсів, пошук резервів
прискорення оборотності грошових активів [1].

Головним інструментом в забезпеченні вирішення поставлених завдань
є оцінка фінансового стану підприємства. Фінансовий стан підприємства треба
систематично й усебічне оцінювати з використанням різних методів, прийомів
та методик аналізу. Це уможливить критичну оцінку фінансових результатів
діяльності підприємства, дасть змогу визначити "больові точки" у фінансовій
діяльності та способи ефективнішого використання фінансових ресурсів, їх
раціонального розміщення.
Отже, для підвищення ефективності фінансової діяльності підприємства
необхідно [2]:
1) забезпечити збалансоване управління ліквідністю, доходністю та
ризиком, враховуючи, що чим вище частка високоліквідних активів в балансі,
тим вища доходність суб’єкта господарювання і менший ризик втрати
платоспроможності;
2) забезпечити розрахунок резервів підвищення рентабельності;
3)

здійснювати

продукції,

підвищення

комплекс

заходів

з

конкурентоспроможності

поліпшення

збуту

підприємства

щодо

асортименту, цін та якості пропонованої продукції;
4) забезпечити ефективне управління капіталом;
5) здійснювати управлінські рішення і дії, які повинні бути засновані на
точних розрахунках, глибокому й всебічному економічному аналізі, бути
науково обґрунтованими, мотивованими, оптимальними;
6) виробляти стратегію й тактику розвитку підприємства, улаштовувати
плани й управлінські рішення, здійснювати контроль за їхнім виконанням;
7) оцінювати результати діяльності підприємства, його підрозділів і
працівників.
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