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ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Фінансова діяльність займає важливе значення в процесі функціонування 

підприємства та організації його облікової політики [1].  

Під організацією фінансової діяльності розуміють визначення структури 

фінансової служби підприємства, посадових інструкцій фінансових менеджерів, 

побудову інформаційного забезпечення фінансової діяльності та системи руху 

фінансової інформації всередині підприємства, а також її постачання у 

зовнішнє оточення бізнесу. 

Організація фінансової діяльності окремого підприємства залежить від 

таких чинників: 

- визначеного власником ступеня керованості фінансовою діяльністю;  

- чисельності керованих напрямів фінансової діяльності (складу робіт) на 

підприємстві; 

- виду підприємства та його організаційної структури, що визначає 

чисельність фінансових підрозділів та їх функції; 

- масштабу підприємницької діяльності, від якої залежить чисельність 

працівників, які формують та використовують фінансову інформацію. 

Досвід великих компаній розвинених країн свідчить про доцільність 

чіткої диференціації фінансової діяльності між відділами, які складають 

фінансову службу. В його структурі зазвичай є: інформаційні органи, фінансові 

органи та контролюючі органи. Найчастіше великі і середні підприємства 

мають фінансову службу, побудовану за функціональною ознакою [2]. 

Робота фінансової служби залежить від організаційної структури 

підприємства, форми його власності. На малих підприємствах фінансовий 



відділ відсутній як такий, адже підприємство не має можливості його 

утримувати. Тому роботу цього відділу може виконувати як бухгалтерія, так і 

зовнішні консультанти. Функцію контроль та управління за фінансами 

здійснює керівник підприємства. На середніх підприємствах фінансовий відділ 

зазвичай відсутній, функцію управління фінансами здійснює бухгалтер, який 

свої рішення погоджує з керівником підприємства. На підприємствах, що 

належать до великих управління фінансами здійснює компетентний на це відділ 

на чолі з фінансовим директором. Діяльність відділу та його організаційна 

підпорядкованість вищому керівництву здійснюється в межах організаційної 

структури самого підприємства.  

Суттєвою причиною кризового стану багатьох вітчизняних підприємств є 

неналежне виконання фінансовими службами покладених на них функцій і 

завдань. Досить часто це зумовлено тим, що відповідальність за всю фінансову 

роботу на підприємстві покладається на бухгалтерію, а фінансові служби або 

взагалі відсутні, або їх завдання є невизначеними і не мають нічого спільного з 

тими, які виконують відповідні служби на підприємствах країн Західної Європи 

чи США [3].  

Організація фінансової діяльності підприємства визначається 

ефективністю прийняття управлінських рішень керівником підприємства та 

фінансовим відділом, використання достовірної інформації та надання її 

внутрішнім і зовнішнім користувачам по потребі, підвищення ролі фінансового 

та стратегічного планування, чіткість взаємодії бухгалтерського та фінансового 

відділів, що дозволяє визначити фінансовий результат як у бухгалтерському 

обліку, так і у звітності фінансового відділу [1]. 
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