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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ВЕЛИКИХ 

ВЕРТИКАЛЬНО ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР 

 

Вирішення проблеми фінансового менеджменту дочірніх підприємства 

у вертикально інтегрованих корпоративних структурах в цілому та форму-

вання системи управління фінансовими потоками зокрема, в умовах розвитку 

фінансового ринку тісно пов’язане з такими важливими науковими і практи-

чними задачами на мікрорівні, як забезпечення стабільної прибуткової діяль-

ності підприємства, підвищення його конкурентоспроможності та інвести-

ційної привабливості, а на макрорівні – забезпечення підвищення економіч-

ної безпеки держави, її сталого та динамічного розвитку, зміцнення конкуре-

нтних позицій у світовій економічній спільноті. 

Дослідженню механізмів та систем управління фінансовими потоками 

на різних рівнях економіки присвячено багато робіт як вітчизняних, так і за-

кордонних вчених. Однак, особливості глобалізацій них процесів та їх вплив 

на правила, закономірності та принципи функціонування корпоративних 

структур потребують додаткового вивчення. Так, зокрема невирішеними пи-

таннями залишається удосконалення механізмів управління фінансовими по-

токами великих корпоративних структур не тільки на рівні материнської 

компанії, а й на рівні дочірніх підприємств, що обумовлено певним обме-

женням їх повноважень щодо розпорядження фінансовими потоками, які 

створюються даним підприємством.  

Відповідно, метою даного дослідження є виявлення основних напрямів 

удосконалення системи фінансового менеджменту великих вертикально інте-

грованих корпоративних структур з точки зору дочірніх підприємств корпо-

рації. 



 

В основу стратегії створення вертикально інтегрованих корпоративних 

структур з чіткою вертикаллю управління повинна бути закладена відповідна 

державна політика з баченням кінцевого результату глобальних економічних 

процесів як для окремих підприємств, їх об’єднань, так і для економіки краї-

ни в цілому. До основних переваг створення таких корпоративних структур в 

умовах глобалізації слід віднести: підвищення конкурентоспроможності під-

приємства та національної економіки на світовому ринку за рахунок більш 

ефективної організації виробничого та фінансового процесу; прискорення 

інші напрямів економічного розвитку країни за рахунок акумуляції фінансо-

вих ресурсів на рівні окремих корпорацій та підвищення їх інвестиційної та 

інноваційної спроможності. Крім того, така корпоративна структура здатна 

знизити трансакційні витрати за рахунок контролю взаємозв’язків всіх ланок 

технологічного ланцюга. 

Розробка системи управління фінансовими потоками вертикально-

інтегрованих корпоративних структур має спрямовуватись на реалізацію мі-

сії підприємства, враховувати обраний тип корпоративної стратегії, а також 

зміст, мету, завдання функціональних стратегій і враховувати вплив зовніш-

ніх та внутрішніх параметрів, що характеризують можливості й обмеження 

щодо фінансових потоків підприємства. 

Впровадження удосконалених теоретико – методичних та прикладних 

основ управління фінансовими потоками вертикально інтегрованих корпора-

тивних структур, розвинутої теорії фінансових потоків з визначенням зако-

номірностей процесів їх формування, розподілу та використання на мікро- і 

макрорівні для вітчизняних підприємств є стратегічним завданням для забез-

печення їх виживання на ринку, оскільки дозволить не лише підвищити рі-

вень фінансового стану, але і у значній мірі нейтралізувати вплив зовнішніх 

негативних факторів на його діяльність. 


