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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

В умовах ринкової економіки управління фінансовими результатами 

займає центральне місце в діловому житті господарюючих суб’єктів. 

Фінансовий стан характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, 

необхідними для нормального функціонування, доцільним їх розміщенням і 

ефективним використанням. Призначення управління фінансовими 

результатами – своєчасно виявляти і усувати недоліки у розвитку організації, 

знаходити резерви для поліпшення фінансового стану організації та 

забезпечення фінансової стійкості її діяльності. Саме тому виявлення шляхів 

підвищення фінансових результатів діяльності підприємства є актуальною 

проблемою. 

Методологічною основою проведеного дослідження є роботи таких 

провідних вчених - економістів як Захарчук Т.М., Кукушки И.Р., Лисенко Б.О. 

та інших. Вивчення їх дало можливість узагальнити теоретичні та методичні 

основи резервів підвищення фінансових результатів діяльності підприємства в 

сучасних умовах. 

Так, задля виявлення можливих резервів підвищення його прибутковості, 

одні автори [1, 2] пропонують на першому етапі виділяти і кількісно оцінювати 

резерви; на другому – розробляти комплекс інженерно-технічних, 

організаційних, економічних і соціальних заходів, що забезпечують 

використання виявлених резервів; на третьому етапі – практично реалізовувати 

заходи і вести контроль за їх виконанням. При підрахунку резервів зростання 

прибутку за рахунок можливого збільшення обсягу реалізації 

використовуються результати аналізу випуску і реалізації продукції [1]. 



Інші автори [3], основними шляхами підвищення рентабельності 

виробництва вважають, по-перше, розвиток найбільш прогресивних галузей, 

раціональне розміщення об’єднань, підприємств, підвищення питомої ваги 

спеціалізованого виробництва; по-друге, прискорення впровадження та 

освоєння нової, більш прогресивної техніки, підвищення продуктивності праці, 

зниження собівартості продукції поліпшення її якості, посилення режиму 

економії у витрачанні матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. 

Таким чином, проведені дослідження шляхів покращення фінансових 

результатів підприємства дозволяють зробити висновок щодо основних 

напрямів та етапів підвищення рівня прибутковості підприємства та 

формування його фінансової стратегії. Заходи щодо удосконалення фінансової 

роботи на підприємстві доцільно проводити в наступному порядку: 

організаційні (удосконалення виробничої структури, удосконалення 

організаційної структури управління, диверсифікація виробництва, 

реструктуризація виробництва тощо) – технічні (оновлення техніко-

технологічної бази, переозброєння виробництва, вдосконалення виробів, що 

виробляється) – економічні важелі та стимули (удосконалення тарифної 

системи, форми і системи оплати праці, прискорення обігу оборотних коштів 

тощо). Якщо почати проводити зміни не в такому порядку, то позитивні 

зрушення у ефективності діяльності будуть малопомітними, або відсутніми 

взагалі. 

Впровадження зазначених заходів дозволить реалізувати виявлені резерви 

та покращити загальну якість функціонування підприємства, що, в свою чергу, 

призведе до оптимізації фінансового результату діяльності підприємства.  
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