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РОЛЬ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Ефективна діяльність будь-якої підприємницької структури залежить від якості управління її 

фінансами. Це обумовлює необхідність розвитку та вдосконалення теоретичних засад фінансового 

менеджменту, метою якого є управління фінансовими активами підприємств.  

В умовах глобалізації економіки, суб'єкти господарювання повинні самостійно й швидко вирішувати 

проблеми фінансового забезпечення власної інвестиційної та виробничо-господарської діяльності. Тому 

роль фінансового менеджменту відіграє вагому роль при управлінні їх діяльністю.  

За період свого існування фінансовий менеджмент значно розширив коло проблем, які потребують 

досконалого вивчення. На початку розвитку увага приділялася в основному фінансовим питанням 

створення нових фірм і компаній, а далі – керуванню фінансовими інвестиціями й проблемам банкрутства, 

але на сучасному етапі він включає практично всі напрями керування фінансами підприємства. 

На думку Поддєрьогіна А. М., зміст фінансового менеджменту полягає в ефективному використанні 

фінансового механізму – системи управління фінансами, призначеної для організації взаємодії фінансових 

відносин і грошових фондів із метою оптимізації їх впливу на кінцеві результати діяльності підприємства, 

що забезпечить досягнення його стратегічних і тактичних цілей. До головних завдань фінансового 

менеджменту учений відносить: 

 виявлення фінансових джерел розвитку виробництва; 

 визначення ефективних напрямків інвестування фінансових ресурсів; 

 раціоналізацію операцій з цінними паперами; 

 налагодження оптимальних стосунків із фінансово-кредитною системою, суб'єктами 

господарювання [2]. 

Ґрунтуючись на визначенні підприємництва, в українській теорії й практиці сформувалася мета 

фінансового менеджменту – максимізація прибутку. Крім максимізації прибутку, фінансовий менеджмент 

повинен забезпечувати формування достатнього обсягу фінансових ресурсів згідно з завданнями розвитку 

підприємства та найбільш ефективного їх використання, забезпечувати мінімізацію фінансового ризику, 

зберігаючи передбачений рівень прибутку, оптимізувати грошовий оборот, а також забезпечувати постійну 

фінансову рівновагу підприємства у процесі його розвитку [3]. 

Активи підприємства є однією з найважливіших категорій фінансового менеджменту і являють 

собою економічні ресурси, сформовані за рахунок інвестованого в них капіталу, які контролюються 

підприємством і характеризуються вартістю, продуктивністю, здатністю генерувати дохід. Їх постійний 

оборот у процесі використання пов’язаний з факторами ризику, часу та ліквідності. 

Вартість активів визначається характером їх використання у господарській діяльності підприємства, 

стадією життєвого циклу, видом, концепцією, комплексністю об’єкта, фактором інфляції та часу [5]. Саме 

від активів підприємства залежить динаміка розвитку підприємництва в країні. 

В результаті того, що підприємства України не правильно організовують і планують стратегію і 

тактику управління, кількість підприємств нашої країни з кожним роком зменшується. Динаміка кількості 

суб’єктів господарювання протягом 2011-2015 років є негативною (їх кількість зменшується), особливо 

активно стагнація економіки відчутна у сфері малого та середнього бізнесу. Так як малий та середній бізнес 

є основою підприємництва країни, зменшення таких підприємств негативно впливає на стан та розвиток 

економіки всієї держави. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 1 

Динаміка кількості підприємств в Україні за 2011-2015 роки, од. 

Роки 

Юридичні особи Фізичні особи 

Великі Середні Малі 
Суб’єкти середнього 

підприємництва 

Суб’єкти малого 

підприємництва 

2011 659 20753 354283 306 1325619 

2012 698 20189 344048 361 1234831 

2013 659 18859 373809 351 1328392 

2014 497 15906 324598 712 1590448 

2015 443 14290 314703 847 1416668 

 

Аналізуючи дані табл. 1 про динаміку кількості підприємств великого, середнього та малого бізнесу,  

бачимо, що кількість великих підприємства зменшилась на 10,9% або на 54 одиниці; середніх підприємств 

зменшилась на 10,2% або на 1616 одиниць, в той час, як кількість малих підприємств зменшилась на 3% 

або на 9895 одиниць. Аналогічні показники зниження рівня підприємницької діяльності спостерігаються і 

для суб’єктів господарювання, які зареєстровані як фізичні особи, а саме їх кількість зменшилась на 11,8% 

або 213958 одиниць. Таке скорочення кількості суб’єктів малого та середнього бізнесу, юридичних осіб 

загрожує зниженню рівня виробництва з усіма соціально-економічними наслідками. З огляду на це на 

вітчизняних підприємствах необхідно формувати антикризову стратегію управління. Антикризова стратегія 

формується в межах загального стратегічного планування, але особливістю є акцентування уваги на 

засобах оцінки, аналізу і контролю, визначення завдань, розроблення та реалізації управлінських рішень, 

які стосуються основних параметрів життєдіяльності підприємства у кризовій ситуації. 

Дана ситуація, яка склалася в Україні свідчить про неоптимальне управління фінансами на 

підприємствах країни, тому ситуація, яку спостерігаємо – очевидна [5]. Неефективність фінансового 

менеджменту підприємства спочатку створює умови для банкрутства підприємств, які не спроможні за 

реальних умов і обставин існувати на ринку. Далі, так як кількість підприємств-банкрутів з кожним роком 

збільшується – послаблюється і економіка держави, яка напряму залежна від розвитку підприємництва. 

Тому правильно обрана стратегія і тактика фінансового менеджменту дозволить не лише покращити рівень 

підприємництва в країни, але й підвищити економіку держави. 

Отже, підсумовуючи можна сказати, що фінансовий менеджмент відіграє провідну роль управління 

фінансовими активами підприємства. Адже, від злагодженої роботи команди фінансових менеджерів 

залежить процес реалізації фінансової стратегії та політики суб'єктів господарювання, досягнення 

визначених цілей та розв'язання окреслених завдань. Чіткий розподіл обов'язків, організація роботи 

фінансової служби, формування інформаційної бази та своєчасне реагування на відхилення фактичних 

результатів від запланованих, недопущення зниження індикаторів фінансової безпеки, фінансового стану 

суб'єкта господарювання – це неповний перелік видів діяльності фінансової команди.  
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