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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Сучасні процеси фінансової діяльності вітчизняних підприємств
характеризуються кризовими явищами, недосконалістю механізмів управління,
що зумовлює необхідність дослідження цілої низки питань, пов’язаних як з
формуванням

дієвого

механізму

управління

фінансовою

діяльністю

підприємства, так і з процесами організації та ефективного використання
фінансових ресурсів [1]. Тобто в умовах трансформації економіки ефективне
управління фінансовою діяльністю передбачає оптимізацію ресурсного
потенціалу підприємства. Від того, наскільки ефективно й доцільно вони
трансформуються в основні та оборотні активи, а також у засоби стимулювання
робочої сили, залежить фінансове благополуччя підприємства в цілому, його
власників і співробітників [2]. Таким чином, управління фінансовою діяльністю
як одна з основних функцій апарату управління підприємством набуває
ключової ролі в умовах ринкової економіки. При цьому вирішуються наступні
завдання: розробка фінансової стратегії підприємства; створення ефективних
організаційних

структур,

що

забезпечують

прийняття

і

реалізацію

управлінських рішень у сфері фінансової діяльності підприємства; формування
ефективних

інформаційних

систем,

що

забезпечують

обґрунтування

альтернативних варіантів управлінських рішень; здійснення аналізу різних
аспектів фінансової діяльності підприємства; планування фінансової діяльності
підприємства за основними напрямами; розробка дієвої системи стимулювання
реалізації прийнятих управлінських рішень у фінансовій діяльності; здійснення
ефективного контролю за реалізацією прийнятих управлінських рішень у сфері
фінансової діяльності [1]. Тобто, в умовах розвитку ринкової економіки одним
з актуальних питань для керівників підприємств є формування саме такого

організаційного механізму управління підприємством, який спроможний
вирішити завдання управління фінансовою діяльністю з метою забезпечення
прибутковості та загальної ефективності управління підприємством.
Удосконалення

системи

управління

фінансовою

діяльністю

підприємства, підвищення його прибутковості в умовах нестабільного
зовнішнього середовища потребують системного підходу, систематичної
оцінки

динаміки фінансових результатів і аналізу основних факторів, що

впливають на формування чистого прибутку. Системний підхід характеризує
загальну

стратегію

управління

фінансовою

діяльністю,

функціонування підприємства в штатних умовах визначає

яка

крім

напрям дій

керівництва в умовах кризової ситуації, серед яких можна відзначити:
проведення моніторингу фінансового стану підприємства з метою раннього
діагностування кризових явищ; постійну оцінку потенційних можливостей
щодо подолання загрози фінансової кризи; виокремлення переліку заходів
щодо запобігання загроз фінансовому стану підприємства; оцінку ефективності
планованих заходів з точки зору нейтралізації негативних чинників.
Таким чином, побудова ефективної системи управління фінансовою
діяльністю підприємства під час кризових явищ неможлива без розробки
фінансової стратегії та її адаптації відповідно до змін зовнішнього середовища.
Шляхи

реалізації

завдань

управління

фінансовою

діяльністю

мають

визначатися фінансовою політикою підприємства залежно від конкретних умов
та особливостей діяльності кожного суб’єкта господарювання.
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