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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

На даному етапі розвитку української економіки ключовою проблемою 

багатьох підприємств є неефективне управління фінансовими результатами 

діяльності підприємства. Систематично аналізуючи фінансовий стан 

підприємства, можна встановити напрями зміни фінансових результатів 

діяльності, контролювати співвідношення рівня фінансових показників фірми і її 

конкурентів як з метою довгострокового планування розвитку, так і для прийняття 

рішень у поточному періоді. 

Вирішення проблеми управління фінансовими результатами діяльності 

підприємства посідає провідне місце серед сучасних досліджень вчених-

економістів. Незважаючи на здобутки сучасної наукової думки, виникає потреба 

у подальших дослідженнях з питань удосконалення політики управління 

фінансовими результатами підприємства. Зокрема, необхідно дослідити шляхи 

максимізації прибутку та визначити оптимальні стратегічні напрямки управління 

фінансовими результатами на підприємстві. 

Відповідно, метою даного дослідження є виявлення основних напрямів 

удосконалення теоретичних підходів та розробка практичних рекомендацій щодо 

підвищення ефективності управління фінансовими результатами діяльності 

підприємства. 

Під фінансовим результатом господарської діяльності підприємства 

розуміють його операційну, інвестиційну, фінансову діяльність, що є основним 

критерієм для узгодження структури та обсягу виробництва продукції, програм 

оптимізації витрат, обґрунтування раціональності впровадження інвестиційних 

проектів, здійснення фінансових вкладень [1]. Тобто, фінансовий результат – це 



економічний підсумок виробничої діяльності господарських суб’єктів, виражений 

у вартісній(грошовій) формі. 

Розробка системи управління фінансовою діяльністю має комплексний 

характер. Управлінські рішення мають бути взаємопов’язані між собою, що 

забезпечить систематичність та ефективність управління фінансовими 

результатами діяльності підприємства. Тому, висока рухливість внутрішніх 

процесів на підприємстві, а також зовнішніх умов фінансової діяльності потребує 

швидкості та зручності у прийнятті рішень, що створює можливості для 

своєчасного реагування на зміни умов господарювання. 

Результат фінансової діяльності підприємства характеризується рівнем 

забезпечення фінансових ресурсів, що необхідні для нормальної діяльності фірми, 

раціональністю їх розміщення і використанням у фінансових взаємовідносинах з 

іншими суб’єктами господарювання. Для забезпечення підвищення ефективного 

управління фінансовими результатами діяльності фірми необхідно: удосконалити 

інформаційне забезпечення підприємства та зробити глибокий аналіз і оцінку 

результативних показників, тобто дослідити усі напрямки управління 

фінансовими ресурсами підприємства за допомогою збору інформації з 

достовірних джерел, які допоможуть надати раціональну оцінку поточного стану 

підприємства; впровадити дієвий механізм управління витратами в кожному 

підрозділі підприємства; нарощувати обсяг інвестицій в основний капітал; 

розробити фінансову стратегію нарощування власних фінансових ресурсів 

шляхом здійснення операцій із залученими та позиченими коштами. 

Впровадження удосконалених теоретичних підходів та практичних 

рекомендацій щодо управління фінансовими результатами діяльності 

підприємства дозволить підвищити рівень фінансового стану підприємства, 

стабільне функціонування та динамічний розвиток. 
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