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Вступ 

Сучасний рівень розвитку продуктивних сил характеризується 

актуалізацією інформаційних, інтелектуальних та інноваційних чинників 

формування вартості економічних благ, індивідуалізацією і глобальною 

уніфікацією потреб споживачів, формуванням нових інтегрованих моделей 

реалізації господарських компетенцій тощо. Узагальнення наукових парадигм і 

концептуальних підходів економічної науки орієнтовані на нове, більш успішне 

вирішення традиційних економічних суперечностей між безмежними 

потребами та обмеженими ресурсами для їхнього задоволення, між 

глобальними тенденціями змін і національними інтересами держави, між 

виробничими вимогами та споживчими уподобаннями до товарів, між 

поточними фінансовими результатами і стратегічними цілями розвитку, між 

економічними інтересами окремого суб’єкта господарювання та цілями його 

партнерів, споживачів, конкурентів і суспільства загалом.  

Глобалізація об’єднує всі елементи світової системи за відсутності 

кордонів для фінансового капіталу. Зростаючі потоки світового капіталу 

підсилюють фінансову конкуренцію між країнами, впливають на процес 

дерегуляції, фінансової інтеграції, створення нових фінансових інструментів та 

фінансово-технологічних інновацій. З огляду на це в умовах сучасної економіки 

необхідна нова методологія управління фінансами суб’єктів господарювання, 

що дає змогу розвивати глобальну структуру ринку. 

 

1. Становлення та розвиток фінансового менеджменту 



Проблематика фінансового менеджменту тісно пов’язана з етапами його 

становлення та розвитку. Так, формування фінансового менеджменту як 

спеціалізованої галузі знань датують ХІХ–ХХ ст. Виокремлення фінансового 

менеджменту в самостійну наукову дисципліну визначено певними 

передумовами. В кінці ХІХ ст. економічний розвиток почав придбавати такі 

специфічні риси, як великомасштабна організація господарської (відповідно 

фінансової) діяльності, розвиток могутніх корпорацій, які організовувались у 

формі акціонерних товариств. З огляду на активне розширення акціонерних 

товариств і підвищення ролі фінансового капіталу могутній імпульс до 

розвитку отримав фінансовий ринок. 

За більш ніж столітній період існування фінансовий менеджмент 

пройшов певні етапи. Так, зокрема, у 90-ті рр. XIX ст. основним предметом 

вивчення фінансового менеджменту були правові аспекти злиття різних 

компаній, утворення нових фірм, емісія різних цінних паперів з метою 

залучення та збільшення капіталу. Об’єктивною передумовою розвитку 

фінансового менеджменту у цьому напрямі є стрімкий розвиток товарного 

ринку і необхідність концентрації капіталу за допомогою фінансових методів та 

важелів. Логічно, що під час економічного спаду в 30-ті рр. XX ст. акцент 

фінансового управління кардинально змістився і основним його предметом 

стали засади антикризового управління фінансами фірм. Відповідно значна 

увага приділялася розробці інструментарію для діагностики ймовірності 

банкрутства, оцінці ліквідності активів та механізму регулювання ринку цінних 

паперів з метою пом’якшення негативних наслідків економічного спаду. Разом 

із тим, до кінця 50-х рр. XX ст. фінансова справа здебільшого викладалась як 

суто пізнавальний, формально встановлений предмет вивчення. І лише з 

розвитком теорії аналізу акцент у фінансовому менеджменті зміщується на 

прийняття фінансових рішень щодо вибору оптимальної структури активів і 

пасивів за критерієм максимізації прибутковості фірми. У цей час з’являється 

багато класичних оптимізаційних моделей управління фінансами суб’єктів 

господарювання. З 1981 р. розвиток фінансового менеджменту 



характеризується посиленням процесів глобалізації економіки, зростанням 

нестабільності кон’юнктури окремих видів як національних, так і світових 

фінансових ринків. Увагу й надалі сконцентровано на максимальному 

збільшенні вартості [1]. 

Таким чином, становлення фінансового менеджменту як самостійної 

наукової дисципліни було обумовлено необхідністю, у зв'язку з розширенням 

фінансових відносин, і можливістю, обумовленої теоретичним доробком у 

суміжних науках. 

Фінансовий менеджмент остаточно сформувався як окрема галузь науки 

на початку XX століття. У той час основний упор робився, насамперед, на 

законодавчі аспекти оподаткування та злиття компаній, на формування нових 

фірм і різні типи цінних паперів, які фірми могли випускати для того, щоб 

залучати капітал. Ці питання фінансовий менеджмент вирішував на першому 

етапі.  

Концентрація на максимальному збільшенні вартості продовжується і з 

настанням XXI століття. У той же час все більшу і більшу важливість 

набувають дві нові напрями аналізу: 1) глобалізація бізнесу та 2) наростаюча 

активність використання інформаційних технологій. Обидві ці тенденції 

надають компаніям нові захоплюючі можливості підвищення рентабельності та 

зниження ризиків, але вони призводять також до зростання конкуренції і до 

виникнення нових, раніше не відомих джерел ризиків. 

 

2. Поняття фінансового менеджменту 

Незважаючи на майже сторічну історію існування фінансового 

менеджменту, чіткого визначення поняття «фінансовий менеджмент» досі не 

існує, у зв’язку з різноманітними теоріями та концепціями. 

Поняття фінансового менеджменту поєднує в собі дві категорії «фінанси» 

та «менеджмент» і безпосередньо стосується суб’єкта господарювання. Таким 

чином фінансовий менеджмент є невід’ємною складовою менеджменту та 

фінансів. Поняття менеджменту і фінансів, незважаючи на чималу історію 



науки, сьогодні остаточно не з’ясовані. Не викликає сумніву французьке 

походження цього поняття як процесу управління та англо-американське 

походження цього терміну. Причому його застосовують, як правило, в тому 

випадку, коли йдеться про бізнес. Хоча воно означає певну функцію, сферу 

діяльності людей, науку. 

Фінанси - сукупність економічних відносин, пов'язаних з формуванням та 

використанням грошових коштів підприємства в процесі його господарської 

діяльності. 

Фінансові ресурси - це основа фінансів підприємства - сукупність 

грошових коштів, що перебувають у розпорядженні підприємств і є джерелом 

їх виробничого і соціального розвитку. 

Фінансові ресурси класифікуються за такими ознаками: етапами 

формування, напрямами використання, напрямами розподілу прибутку. 

джерелами формування, формами реалізації. 

Менеджмент може розглядатись з трьох сторін: 

 1) як система економічного управління;  

2) як орган управління (апарат управління);  

3) як форма підприємницької діяльності.  

Менеджмент (англ. Management – управління) в загальному вигляді 

можна визначити як систему економічного управління виробництвом, яка 

включає сукупність принципів, методів, форм і прийомів управління [2, с.39]. 

Фінансові відносини підприємств охоплюють обмінні та розподільчі 

відносини, що реалізуються в різноманітних грошових потоках. Із руху грошей 

розпочинається і завершується кругообіг його капіталу. Протягом формування 

цих відносин виникає необхідність у свідомому управлінні ними. 

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ - це система цілеспрямованих дій з 

управління формуванням, використанням та розподілом фінансових ресурсів 

підприємства та оптимізації їх обігу, в яку входять: 

1.  Формування і реалізація фінансової політики підприємства, фінансове 

планування і прогнозування. 



2.  Інформаційне забезпечення (складання і аналіз фінансової звітності 

підприємства). 

3.  Аналіз і контроль фінансово-господарської діяльності підприємства з 

метою діагностики його фінансового стану, виявлення резервів зниження 

витрат, збільшення доходів і прибутків. 

4.  Оцінка інвестиційних проектів і формування "портфеля" інвестиції; 

5.  Поточна фінансово-економічна робота та контроль. 

 

3. Функції, напрями та задачі фінансового менеджменту 

Фінансова діяльність посідає важливе місце в управлінні підприємством, 

від неї залежить повнота фінансового забезпечення поточної виробничо-

господарської діяльності та розвитку підприємства, тому головною метою 

фінансового менеджменту є: знаходження розумного компромісу між 

завданнями, що їх ставить перед собою підприємство, і фінансовими 

можливостями реалізації цих завдань. 

Отже, успішна діяльність будь-якого підприємства, його життєздатність 

протягом тривалого періоду часу залежить від неперервної послідовності 

управлінських рішень, що приймають менеджери як індивідуально, так і 

колективно. 

Фінансовий менеджмент базується на принципах: 

- системності – врахування взаємодії окремих структурно-функціональних 

елементів фінансової системи, всіх її рівнів і підсистем з метою отримання 

ефекту від управлінських рішень; 

- цільової спрямованості — орієнтації на цілі й завдання, які ставить перед 

собою підприємство; 

- диверсифікованості інвестування - інвестування грошових коштів у різні 

цінні папери та інвестиційні проекти; 

- стратегічної орієнтованості – впровадження вартісно-орієнтованої 

стратегії розвитку підприємства. 



Головною метою фінансового менеджменту є забезпечення максимізації 

добробуту власників підприємства в поточному та перспективному періоді [3, 

с.11-14], раціональне використання ресурсів для створення ринкової вартості, 

здатної покрити всі витрати, пов’язані з використанням ресурсів, і забезпечити 

прийнятний рівень доходів на умовах, адекватних ризику вкладників капіталу 

[4, с.9]. 

Фінансовий менеджмент охоплює три складові: 

- операційний менеджмент (управління витратами, цільове планування 

прибутку, бюджетне планування та оцінка фінансового стану підприємства); 

- інвестиційний менеджмент (розробка інвестиційних проектів та оцінка 

їх ефективності); 

- власне фінансовий менеджмент (визначення структури та вартості 

капіталу, формування портфелю цінних паперів, розробка дивідендної політики 

та ін.). 

Основними функціями фінансового менеджменту є: 

- дослідження зовнішнього економічного середовища; 

- розробка фінансової стратегії підприємства; 

- аналіз і планування фінансової діяльності; 

- прийняття рішень з питань оперативної фінансової діяльності; 

- прийняття інвестиційних рішень; 

- взаємодія з іншими контрагентами з питань фінансової діяльності. 

В процесі реалізації своєї головної мети фінансовий менеджмент 

направлений на вирішення наступних основних задач:  

1) Забезпечення формування достатнього обсягу фінансових ресурсів 

відповідно з задачами розвитку підприємства в майбутньому періоді. Ця задача 

реалізується шляхом визначення загальної потреби в фінансових ресурсах 

підприємства на наступний період, максимізації обсягу залучення власних 

фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел, визначення доцільності 

формування власних фінансових ресурсів за рахунок зовнішніх джерел, 



управління залученням позикових фінансових ресурсів, оптимізації структури 

джерел формування ресурсного фінансового потенціалу.  

2) Забезпечення найбільш ефективного використання сформованого 

обсягу фінансових ресурсів у розрізі основних напрямків діяльності 

підприємства. Оптимізація розподілу сформованого обсягу фінансових ресурсів 

передбачає встановлення необхідної пропорційності в їх використанні з метою 

виробничого і соціального розвитку підприємства, виплати необхідного рівня 

доходів на інвестований капітал власникам підприємства і т ін. В процесі 

виробничого споживання сформованих фінансових ресурсів в розрізі основних 

напрямків діяльності підприємства слід враховувати стратегічну мету його 

розвитку та можливий рівень віддачі вкладених коштів.  

3) Оптимізація грошового обігу. Ця задача вирішується шляхом 

ефективного управління грошовими потоками підприємства в процесі 

кругообігу його грошових коштів, забезпеченням синхронізації обсягів 

надходження і витрат грошових коштів за окремими періодами, підтримкою 

необхідної ліквідності його оборотних активів. Одним із результатів такої 

оптимізації є мінімізація середнього залишку вільних грошових активів, яка 

забезпечує зменшення втрат від їх неефективного використання та інфляції.  

4) Забезпечення максимізації прибутку підприємства з найменшим рівнем 

фінансового ризику. Максимізація прибутку досягається за рахунок 

ефективного управління активами підприємства, запровадженням в 

господарський оборот залучених фінансових коштів, вибором найбільш 

ефективних напрямків операційної та фінансової діяльності. При цьому, з 

метою досягнення економічного розвитку підприємство має максимізувати не 

балансовий, а чистий прибуток, який залишається в його розпорядженні, що 

потребує здійснення ефективної податкової, амортизаційної і дивідендної 

політики. Вирішуючи цю задачу, необхідно мати на увазі, що максимізація 

рівня прибутку підприємства досягається, як правило, при суттєвому зростанні 

рівня фінансових ризиків, тому що між цими двома показниками існує прямий 

зв’язок. Тому максимізація прибутку має забезпечуватись в межах допустимого 



фінансового ризику, конкретний рівень якого встановлюється власниками або 

менеджерами підприємства з урахуванням їх фінансового менталітету 

(відношення до ступеню допустимого ризику при здійсненні господарської 

діяльності).  

5) Забезпечення мінімізації рівня фінансового ризику при очікуваному 

рівні прибутку. Якщо рівень прибутку підприємства заданий або спланований 

заздалегідь, важливим завданням є зниження рівня фінансового ризику, який 

забезпечує отримання цього прибутку. Така мінімізація може бути забезпечена 

шляхом диверсифікації видів операційної і фінансової діяльності, а також 

портфеля фінансових інвестицій; профілактикою мінімізації окремих 

фінансових ризиків, ефективними формами їх внутрішнього і зовнішнього 

страхування.  

6) Забезпечення постійної фінансової рівноваги підприємства в процесі 

його розвитку [5, с.35-39]. 

 

4. Сучасний стан фінансового менеджменту в Україні  

В умовах ринкової економіки поступово відбувається зміщення акценту з 

тільки виробничого управління на управління фінансове, адже й оцінити 

ефективність діяльності будь-якого суб’єкта господарювання можна шляхом 

зіставлення певних фінансових результатів, розраховуючи відповідні 

показники. 

Зберегти міцні ринкові позиції в умовах жорсткої конкуренції будь-якому 

суб’єкту господарювання можна, спираючись на раціональний фінансовий 

менеджмент. Саме від рівня організації фінансового менеджменту залежить, 

наскільки своєчасно, з мінімальними витратами, без втрати незалежності 

підприємство буде забезпечене коштами, необхідними для його раціонального 

оснащення і нормальної поточної господарської діяльності, а також контролем 

за ефективним використанням коштів і рентабельністю операцій. Отже, 

фінансовий менеджмент - це комплексна система принципів і методів 

розроблення та реалізації управлінських рішень, спрямованих на формування, 



розподіл і використання фінансових ресурсів підприємства й організацію його 

грошових потоків з метою досягнення оперативно-тактичних та стратегічних 

цілей [6]. 

Сучасний стан розвитку економічної системи України характеризуються 

тим, що значна частина суб’єктів господарювання функціонує в умовах 

невизначеності та нестачі фінансових і матеріальних ресурсів, що не дає їм 

змоги здійснювати виробничу та фінансову діяльність, розвиватися. Разом із 

цим, нестача активів у суб’єктів господарювання супроводжується низькою 

ефективністю їхнього управління. Усе це потребує від підприємств пошуку 

оптимальних методів формування та використання наявних факторів 

виробництва, нових напрямків їхнього розвитку.  

Результати функціонування суб’єктів господарювання, посилення їхнього 

впливу на ринок, темпи розвитку визначаються типом механізму управління 

ресурсами. З огляду на це одним із найважливіших напрямків фінансової 

політики є розробка алгоритму підвищення результативності фінансової 

діяльності, оптимізації прибутковості, мінімізації ризиків. 

Механізм фінансового менеджменту - це система основних елементів, які 

регулюють процес управління фінансовою діяльністю підприємства. 

Механізм фінансового менеджменту включає систему фінансових методів 

(фінансове прогнозування, планування, нормування, лімітування, резервування, 

система розрахунків, кредитування тощо) та фінансових важелів (дохід, 

прибуток, ціна, норма амортизації, ставка податку, валютний курс, ставка 

дисконт), відсотки, нормативи фінансових санкцій тощо) та формується на 

підставі правового (закони України, постанови Верховної Ради України, укази 

Президента України, накази, розпорядження, листи міністерств і відомств, 

статутні документи підприємства), нормативного (інструкції, норми, 

нормативи, методичні вказівки тощо) та інформаційного (звітні бухгалтерські 

та статистичні документи, дані вибіркових спостережень тощо) забезпечення 

(рис.1). 



 
Рис.1. Механізм фінансового менеджменту 

 

Фінансові важелі – це набір фінансових показників, через які керуюча 

система може впливати на господарську діяльність підприємства [7]. 

До основних проблем фінансового менеджменту можна віднести: 

некваліфіковане планування фінансово- господарської діяльності підприємства; 

нераціональне розпорядження грошовими ресурсами; помилкове ведення 

бухгалтерського обліку; неправильний розрахунок необхідної ресурсної бази 

для забезпечення потреб підприємства; необґрунтованість капіталовкладень; 

недостатньо ефективний підхід до формування податкової політики; 

помилковість бачення ведення стосунків з інвесторами [5]. 

Основою успішного управління є логічно взаємопов'язаний набір 

стратегій розвитку підприємства, інвестиційних цілей, цілей основної 



діяльності підприємства та фінансової політики, де всі ці елементи посилюють 

свою дію, не суперечать одне одному. [ 8] 

Ведення безперервного фінансового аналізу грошових потоків на 

підприємстві дає змогу спланувати та спрогнозувати надходження та видатки, 

розробити шлях розвитку фірми в умовах використання обмежених фінансових 

ресурсів, дає сигнал для необхідності пошуку високоприбуткових 

інвестиційний проектів або розроблення певних заходів через загрозу спаду 

оборотів або кризового стану. 

Всі фінансові показники підприємства виступають своєрідним 

індикатором чи сигналом до дій, але щоб точно розуміти напрямок виходу з 

ситуації, необхідний комплексний та ґрунтовний аналіз системи в цілому з 

урахуванням відмінностей всіх її елементів. 

Основними напрямками удосконалення фінансового механізму є:  

- розвиток систем контролю за якістю виробничих процесів;  

- удосконалення мотиваційних систем на підприємстві;  

- запровадження новітніх методів бюджетування;  

- удосконалення фінансового планування;  

- використання фінансових інновацій. 

Сучасний етап розвитку України потребує обов’язкового системного 

вивчення і розвитку фінансового менеджменту, оскільки, без цього неможливо 

надати якісні знання, а без його застосування на підприємстві неможливо 

забезпечити ефективного і обґрунтованого здійснення аналізу фінансового 

стану підприємства і результатів його діяльності, планування і прогнозування 

розвитку підприємства, забезпечення і раціонального використання фінансових 

ресурсів, оперативного контролю за фінансовим станом і управлінського обліку 

на підприємстві, тощо. Отже, концепція фінансового менеджменту повинна 

бути направлена на формування цілісної системи знань про фінансові 

відносини в господарському процесі, розробку фінансового механізмів та 

технології управління фінансовою діяльністю суб`єкта господарювання [97]. 

Один із відомих у діловому світі експертів в галузі фінансового менеджменту 



Е. Хелферта, вважає, що будь-який бізнес можна подати як взаємопов’язану 

систему руху фінансових ресурсів, які викликані управлінськими рішеннями. 

Такий системний підхід є корисним, оскільки, він відображає фінансову 

природу усієї діяльності бізнесу, а також подає її у фінансово-економічних 

термінах. І саме у такому контексті слід вивчати фінансовий менеджмент, 

оскільки, як свідчить практика, жодне стратегічне або навіть і тактичне рішення 

менеджерів не буде виконане, якщо воно не підкріплене рухом фінансових 

ресурсів [6]. 

 

Висновки 

У нашій країні практика ефективного фінансового менеджменту 

перебуває поки лише в стадії становлення, зіштовхуючись із об’єктивними 

економічними труднощами, недосконалістю нормативно-правової бази, 

недостатнім рівнем підготовки фахівців до роботи в кризових економічних 

умовах. Подальше просування країни по шляху ринкових реформ і подолання 

кризових економічних тенденцій дозволить повною мірою використовувати 

теоретичні результати і практичний досвід фінансового менеджменту. 

Ефективне управління діяльністю підприємства значною мірою 

визначається рівнем розвитку та забезпечення фінансового менеджменту. Це 

питання є особливо актуальним сьогодні, коли відбуваються докорінні зміни в 

галузі фінансових відносин, ускладнення ринкової ситуації, постійна зміна 

зовнішніх і внутрішніх чинників. 
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