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Напрями удосконалення організації фінансової діяльності
на підприємстві
Функціонування

підприємства

в

умовах

ринкових

перетворень

вимагають удосконалення внутрішніх резервів управління. Сучасна фінансова
діяльність підприємства є системою форм і методів, які використовуються для
фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними
поставлених цілей.
Під організацією фінансів підприємств розуміють форми, методи,
способи формування та використання ресурсів, контроль за їх кругооборотом
для досягнення економічних цілей згідно з чинними законодавчими актами [1].
Фінансова діяльність - це система використання різних форм і методів
для фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними
поставлених цілей, тобто це та практична фінансова робота, що забезпечує
життєдіяльність підприємства, поліпшення її результатів [4].
Фінансову діяльність підприємства спрямовано на вирішення таких
основних завдань:
- фінансове забезпечення поточної виробничо-господарської діяльності;
- виконання фінансових зобов'язань перед суб'єктами господарювання,
бюджетом, банками;
- контроль за ефективним, цільовим розподілом та використанням
фінансових ресурсів [2].
Удосконалення

системи

управління

фінансовою

діяльністю

підприємства, підвищення його прибутковості потребують систематичної
оцінки в динаміці фінансових результатів і аналізу основних факторів, які
впливають на формування чистого прибутку. Отже удосконалення системи
управління фінансовою діяльністю за рахунок підвищення оперативності

аналізу фінансового стану підприємства є однією з важливих задач фінансового
управління [3].
Фінансовий стан підприємства, в першу чергу, залежить від швидкості
трансформації активів підприємства в грошові кошти.
Ефективне керування виробничими запасами дає можливість зменшити
їхню кількість відповідно до реальних потреб і вивільнити оборотні кошти [1].
На

основі даних аналізу результатів фінансової діяльності,

характеризують

тенденції

щодо

зміни

окремих

показників,

які

можна

запропонувати наступні заходи для підвищення прибутковості підприємства:
зменшення товарно-матеріальних запасів і обсягів дебіторської заборгованості
за рахунок підвищення ділової активності; підвищення рентабельності
продукції на базі зменшення операційних витрат усіх видів ресурсів, які
впливають на собівартість [5].
Створення єдиної бази обліку фінансових розрахунків зменшується обсяг
кредиторської і дебіторської заборгованості та підвищується рівень керованості
господарсько-фінансовою діяльністю підприємства [3].
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 та
іншими суб'єктами господарювання.
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