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У статті розглянуто основні теоретичні підходи до розкриття сутності фінансового механізму підприємW
ства, що забезпечило виокремлення основних завдань фінансового механізму підприємства. Обгрунтовано
необхідність удосконалення фінансового механізму з метою забезпечення ефективної діяльності підприємW
ства в сучасному економічному середовищі. Визначено важливість фінансового планування для забезпечення
управлінського процесу на підприємстві та зазначенні напрями спрямування фінансового планування для
обгрунтування фінансових рішень. Розглянуто фінансовий механізм як засіб реалізації певного управлінсьW
кого впливу для розвитку підприємств, що забезпечить максимізацію фінансових результатів. У статті зазнаW
чено, що важливим елементом забезпечення ефективності фінансового механізму підприємства є оцінка ефекW
тивності управління фінансами. Наведено основні методичні напрями оцінки ефективності прийнятих рішень
у сфері управління фінансами, що включають вибір об'єктів та критеріїв оцінки. Визначено основні принципи
функціонування фінансового механізму підприємства для забезпечення управління фінансами в умовах суW
часного ринкового середовища.

The article considers the main theoretical approaches to the disclosure of the essence of the financial mechanism
of the enterprise, which provided the separation of the main tasks of the enterprises financial mechanism. In today's
dynamic environment, the financial mechanism is constantly complicated by the relationship, if its incentives and
levers are used incorrectly. The necessity of financial mechanism improvement for the purpose of maintenance of
enterprise effective activity in the modern economic environment is substantiated. To ensure the enterprises adaptation
to change and effective enterprise finances management, the article outlines ways to improve the financial mechanism.
The importance of financial planning for ensuring the management process at the enterprise is determined and the
directions of financial planning for substantiation of financial decisions are indicated. The financial mechanism is
considered as a means of realization of a certain administrative influence for development of the enterprises that will
provide maximization of financial results. The article states that an important element in ensuring the effectiveness of
the financial mechanism of the enterprise is to assess the effectiveness of financial management. Carrying out such an
assessment allows to identify weaknesses in the financial mechanism functioning and to substantiate the main problems
and further — to identify priority areas for financial mechanism improvement. The main methodological directions
for evaluating the effectiveness of decisions in the field of financial management, including the choice of objects and
evaluation criteria. When forming the optimal financial mechanism, enterprises need to take into account some features
of financial resources management in the conditions of the market environment instability and growing investment
needs. The basic enterprise financial mechanism functioning principles for financial management maintenance in the
conditions of the modern market environment are defined. Improving the competitiveness of business in modern
conditions is possible only with the improvement of enterprise management systems through the introduction of new
tools and systems that allow you to quickly respond to all changes in external and internal factors.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні умови української економіки характеризу$

ються різноманітністю фінансових відносин підприєм$
ства, що є результатом постійних змін та економічної
нестабільності ринкового середовища. Це зумовлює

процеси перетворення, реорганізації та структуризації
підприємницьких структур. Їх як зовнішні, так і внут$
рішні фінансові відносини постійно трансформуються,
відображаючи рух грошових потоків, мобілізацію та
використання фінансових ресурсів, формування доходів
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та здійснення витрат. Тому фінансовий механізм
підприємства повинен включати методи та інструменти
адаптивного фінансового управління як у стабільних,
так і змінних умовах.

Формування та функціонування фінансового меха$
нізму є актуальним завданням, оскільки від ефектив$
ності використання фінансових ресурсів залежить
фінансова результативність підприємств. Крім того,
стійкість економічного зростання суб'єкта господарю$
вання забезпечується стабільним процесом розширено$
го відтворення, що безпосередньо залежить від фінан$
сового механізму, та його здатності забезпечити
стабільність фінансового стану.

У сучасному економічному середовищі фінансовий
механізм підприємств ускладнюється і пристосовуєть$
ся до зовнішніх факторів, наприклад, посилюються ви$
моги та зобов'язання у сфері платежів, податків, диві$
дендів тощо. Усі компоненти механізму повинні опти$
мізувати і активізувати діяльність підприємства у ціло$
му, крім того, задовольняючи інтереси різноманітних
учасників ринкових відносин. Тому при розробці нових
підходів до управління фінансами підприємств необхі$
дно передбачати можливості безперервного вдоскона$
лення та підвищення ефективності фінансового механ$
ізму, що забезпечить гнучкість та коригування як у час$
тині організації фінансового механізму, так і методів
управління фінансовими ресурсами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Досить широко окремі концепції фінансового меха$

нізму висвітлюється у вітчизняних та зарубіжних пра$
цях. Але більшість з них присвячені розкриття сутності
фінансового механізму у макроекономічному аспекті.
Так, колектив авторів під керівництвом С.І. Юрія та
В.М. Федосова розглядають фінансовий механізм у двох
аспектах: у широкому розумінні як комплекс фінансо$
вих методів і важелів впливу на соціально$економічний
розвиток суспільства і у вузькому — як "сукупність кон$
кретних фінансових методів та важелів впливу на фор$
мування і використання фінансових ресурсів з метою
забезпечення функціонування й розвитку державних
структур, суб'єктів господарювання і населення" [1,
c. 85]. В.М. Опарін визначає фінансових механізм як
засіб здійснення фінансової політики [2].

Значний внесок для розв'язання теоретико$методо$
логічних та практичних проблем системи управління
фінансовою діяльністю вітчизняних підприємств здійс$
нили такі відомі сучасні українські вчені, як М.Д. Білик,
І.О. Бланк, І.В. Зятьковський, Г.А. Крамаренко, Л.А. Кос$
тирко, А.М. Поддєрьогін, В.М. Суторміна, О.О. Терещен$
ко та ін.

Однак фінансовий механізм українських підприємств
не має достатнього рівня досконалості. На сьогодні ок$
ремі теоретичні та практичні аспекти його формування і
функціонування є недостатньо опрацьованими.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Для забезпечення адаптації підприємств до сучасного

економічного середовища та ефективного управління
фінансами підприємства у статті досліджено сутність
фінансового механізму, обгрунтовано його завдання та
окреслено шляхи удосконалення фінансового механізму.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Соціально$економічному розвитку суспільства
сприяє грамотно сформульована політика фінансів, а
також чітко налагоджений та синхронно працюючий
фінансовий механізм.

Поняття стійкості одна із найважливіших показ$
ників економічної динаміки і розглядається з боку роз$
витку всіх суб'єктів. Деякі теорії економічного зростан$
ня розглядають стійкість економічної системи як фак$
тор розвитку, в основі якого є як фінансові механізми

так і інвестиційні ресурси. На рівні окремого підприєм$
ства поняття стійкості розглядається через фінансовий
стан даного підприємства, так само воно здійснює свою
діяльність через фінансовий механізм [3, с. 23].

У науковій літературі поширеним є визначення двох
концептуальних підходів до розкриття змісту фінансо$
вого механізму. Перший підхід полягає в тому, що під
фінансовим механізмом розуміють функціонування
фінансів підприємства. Відчутним відображенням
фінансових відносин є грошові потоки. Організація цих
потоків, порядок їх здійснення дотримується певних
правил, певних напрямків, що характеризують фінан$
совий механізм. Такий підхід до визначення фінансово$
го механізму відображає внутрішню організацію робо$
ти фінансів підприємства.

Другий погляд на термін "фінансовий механізм" по$
лягає в розумінні його як сукупності методів і форм, за$
собів, прийомів і важелів впливу на стан і розвиток
підприємства. Такий підхід відображає зовнішній ефект
від функціонування фінансів підприємств, характеризує
фінанси як вирішальний фактор впливу механізму
управління на економічне становище підприємства.

Проте, беручи до уваги походження терміна "ме$
ханізм", що в перекладі з грецької означає інструмент,
пристрій, у сучасній фінансово$економічній літературі
фінансовий механізм визначають як: засіб організації
фінансів (або фінансових відносин) як на макроеконо$
мічному рівні та на рівні окремих її суб'єктів (держав,
галузей, компаній); інструмент управління фінансови$
ми ресурсами; засіб забезпечення та регулювання гос$
подарської діяльності підприємства, економічного та
соціального розвитку суспільства; систему управління
фінансовими відносинами; систему управління фінансо$
вими ресурсами; система фінансового управління гос$
подарською діяльністю [4, с. 173].

Зокрема, В.М. Опарін фінансовий механізм представ$
ляє як "сукупність фінансових методів і форм, інстру$
ментів та важелів впливу на соціально$економічний роз$
виток суспільства" [2, с. 55]. У цьому визначенні він по$
єднує у фінансовому механізмі його здатність до органі$
зації фінансів та інструментарій впливу на діяльність.

Фінансовий механізм як систему управління визна$
чає А.М. Поддєрьогін: "Фінансовий механізм підприєм$
ства — це система управління фінансами, призначена
для організації взаємодії фінансових відносин і грошо$
вих фондів із метою оптимізації їхнього впливу на
кінцеві результати його діяльності" [5, с. 15]. До струк$
тури фінансового механізму науковець відносить фінан$
сові методи, фінансові важелі, правове, нормативне та
інформаційне забезпечення. Крім того, у його посібни$
ку зазначено, що "зміст фінансового менеджменту по$
лягає в ефективному використанні фінансового меха$
нізму для досягнення стратегічних і тактичних цілей
підприємства" [5, с. 17].

Також фінансовий механізм як систему управління
фінансовими відносинами за допомогою фінансових ме$
тодів визначає Г.А. Крамаренко. Крім того, вона зазна$
чає що "управління фінансами підприємств здійснюєть$
ся за допомогою фінансового механізму, який включає
дві підсистеми: керуючу та керовану. Управляюча підси$
стема (суб'єкт управління) включає фінансову службу
підприємства та його підрозділів. Керована підсистема
(об'єкт управління) складається з фінансових відносин,
джерел фінансових ресурсів, грошового обороту" [6].

Ототожнює фінансовий механізм із системою
фінансового управління господарською діяльністю
М.М. Артус. Зокрема, він зазначає, що "фінансовий
механізм — це фінансовий менеджмент, тобто схема уп$
равління фінансами, яка включає механізми управління
фінансовими відносинами і грошовими фондами" [7, с. 55].

Фінансовий механізм як засіб управління фінансо$
вими ресурсами та впливу на господарську діяльність
визначає І.В. Зятковський, він, розуміє під фінансовим
механізмом сукупність форм і методів формування та
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використання фінансових ресурсів для забезпечення
фінансової діяльності підприємства [8, с. 20]. Аналогіч$
ної думки дотримується О.Є. Гудзь, що розглядає фінан$
совий механізм як "сукупність форм і методів зовніш$
нього й внутрішнього впливів на формування, викорис$
тання та нагромадження фінансових ресурсів із метою
забезпечення ними господарської діяльності підприєм$
ства та підвищення ефективності і прибутковості вироб$
ництва" [9, с. 11]. Вона згадує і про вплив зовнішнього і
внутрішнього середовища на забезпеченість підприєм$
ства фінансовими ресурсами.

У свою чергу вплив фінансового механізму на ре$
зультати діяльності підприємства загалом, а також фор$
мування ресурсів і функціонування відбувається за до$
помогою оптимального використання накопичень
підприємства, доходів і капіталу.

У сучасному динамічному середовищі у фінансовому
механізмі постійно з'являються ускладнення відносин,
якщо неправильно використовуються його стимули і ва$
желі. Тільки об'єктивна фінансова політика як на рівні
підприємства так і на рівні держави здатна раціонально
реалізовувати можливості фінансового механізму.

Стабільний перебіг процесу розширеного відтворен$
ня безпосередньо залежить від фінансового механізму
та фінансової політики, як складових частин економіч$
ного механізму та економічної політики.

Тобто ефективний фінансовий механізм підприєм$
ства повинен виконати такі завдання:

1) забезпечити сукупність необхідних ресурсів та
способів їхньої взаємодії для реалізації конкретного
фінансово$економічного процесу;

2) використати форми, способи та умови реалізації
на практиці функцій фінансів для впливу суб'єкта на
об'єкт фінансової системи підприємства;

3) сформувати сукупність прямих та зворотних зв'язків
складових фінансової системи, що використовується суб'єк$
том для забезпечення ефективного функціонування, ево$
люції та оптимізації фінансово$економічної системи.

Підсумовуючи вищенаведені поняття, можна стверд$
жувати, що мета фінансового механізму підприємства —
максимізація результатів від виконуваних функцій
фінансів, зокрема забезпечення діяльності необхідними
фінансовими ресурсами для ефективного функціонуван$
ня підприємства. А більш в широкому розумінні — го$
ловна мета управління фінансами підприємства — це мак$
симізація прибутку, капіталізація (ринкової вартості) та
забезпечення платоспроможності (ліквідності) підприє$
мства з метою задоволення інтересів власників.

Фінансовий механізм розвитку підприємств, що за$
безпечить максимізацію фінансових результатів, можна
розглядати як ефективний засіб реалізації певного уп$
равлінського впливу. Базовими типами організаційної
структури управління є лінійно$функціональна і дивізій$
на структури. За лінійно$функціональної структури збе$
рігається централізоване управління підприємством як
єдиним цілим, де всі управлінські функції зосереджені на
керівництві. Лінійні підрозділи відповідають за основну
роботу і приймають рішення, а функціональні є обслуго$
вуючими, інформують і допомагають лінійному керівни$
кові обгрунтовувати і приймати конкретні рішення.

При зростанні і розвитку підприємства централізо$
ване управління вже не відповідає наміченим цілям, і
тому вдаються до інших дієвих організаційних рішень.
За дивізійної структури відділи і підрозділи отримують
велику оперативно$виробничу самостійність, вони май$
же перетворюються на невеликі незалежні підрозділи,
і їм делегуються важливі управлінські функції, тобто
вони стають центрами відповідальності за отримання
прибутку. Така структура звична для великих під$
приємств, коли виникає необхідність в горизонтально$
му управлінні. З'являються двосторонні відносини.
Якщо організаційна структура необхідна передусім для
ефективнішого виробництва і реалізації продукції, то
фінансова структура повинна сприяти більш ефектив$

ному управлінню фінансовими ресурсами і досягненню
головного результату — прибутковості. Для взаємові$
дносин організаційної і фінансової структур важливе
розуміння принципів їх взаємозалежності і взаємодії.
Для ефективного функціонування підприємств необхі$
дно сформувати організаційну та фінансову структури
так, щоб вони гармонійніше накладалися один на одно$
го і досягали максимальної взаємодії.

Основними управлінськими процесами, що реалізу$
ються за допомогою фінансового механізму є: фінан$
сове планування, управління фінансовими ресурсами,
організація (координація, регулювання), контроль.

В управлінні господарською діяльністю основне місце
займає корпоративне планування, воно є організаційним
початком всього процесу виконання відповідних
інструкцій для подальшого розвитку підприємства.
"Фінансовий план повинен виявити достатність фінансо$
вих ресурсів за всіма напрямками діяльності підприємства
та збалансувати пропорції між ними, адже різні статті
фінансового плану охоплюють та пов'язують між собою
всі напрямки діяльності: виробництво, маркетинг, науко$
во$технічний розвиток, управління персоналом" [10].

Планування у фінансовому механізмі розглядається
як процес розробки фінансових планів та програм (фінан$
сове прогнозування), деталізація їх у планових завданнях
та графіках виконання останніх, формування необхідно$
го ресурсного та кадрового забезпечення для реалізації
фінансових планів та програм, контроль за їх реалізацією.

У сучасних ринкових умовах планування має забезпе$
чити виробничий процес для виробництва конкурентосп$
роможної продукції з оптимальним використанням усіх
ресурсів, тобто в подальшому гарантувати гнучкий роз$
виток підприємства. Якщо одне підприємство здійснює
повноцінне регулярне планування, а інше лише намагаєть$
ся реагувати на ситуацію, перемога буде на боці першого.

Фінансове планування допомагає приймати обгрун$
товані рішення за такими напрямами:

— управління витратами: значні відхилення фактич$
них витрат від запланованих витрат викликають дисба$
ланс, тому необхідний контроль та визначення рамок
відповідальності за таке відхилення;

— управління напрямками діяльності: підприємство
може заздалегідь передбачати, які види діяльності при$
несуть найбільший прибуток, і спрямовувати ресурси на
ключові ефективніші сфери, розробити оптимальну
асортиментну політику, вчасно виключати застарілі та
збиткові товари;

— управління матеріальними потоками: відсутність
планування в заготівлі матеріалів призводить до зростан$
ня запасів і заморожування в них фінансових ресурсів;

— управління потоком готової продукції: заморо$
жування фінансових ресурсів у готовій продукції також
призводять до втрат, у зв'язку з вилученням надлишко$
вого кредиту;

— управління інвестиціями, фінансуванням та уп$
равління кредитами дозволяє знизити ризик для бізне$
су сповільнення реалізації проєкту, забезпечує безпе$
рервність кругообороту капіталу підприємства;

— управління як внутрішніми, так і зовнішніми фі$
нансовими відносинами підприємства з іншими під$
приємствами, фінансово$кредитними установами, стра$
ховими компаніями, державними структурами, власни$
ками, працівниками, усередині самого підприємства.

Важливим елементом забезпечення ефективності
фінансового механізму підприємства є оцінка ефективності
управління фінансами. Проведення такої оцінки дозволяє
виявити слабкі місця у функціонуванні фінансового меха$
нізму та обгрунтувати основні проблеми та далі — визна$
чити пріоритетні напрями вдосконалення фінансового ме$
ханізму. Оцінка ефективності прийнятих рішень у сфері уп$
равління фінансами потребує розробки відповідної мето$
дики, що включає вибір об'єктів та критеріїв оцінки:

— управління оборотними активами, основними за$
собами та капіталом — включає аналіз таких показників,
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як коефіцієнт оборотності, коефіцієнт завантаження,
капіталомісткість та капіталовіддача, рентабельність
капіталу та окремих видів активів;

— управління фінансовими ризиками — передбачає
застосування різних інструментів: диверсифікація, стра$
хування, хеджування ризиків;

— залучення інвестицій — необхідність ранжуван$
ня фінансових джерел за пріоритетністю залучення з
метою зниження ризику втрати платоспроможності,
пріоритет надається довгостроковим інвестиціям;

— динаміка фінансового стану підприємства — оцін$
ка кількісних та якісних показників платоспроможності,
ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності,
оцінка різних видів прибутку та рентабельності (капі$
талу, виробництва, реалізації).

У сучасних швидкозмінних конкурентних умовах
підприємства зазнають певних труднощів у процесі ро$
боти, так як змушені шукати компромісні рішення су$
перечливих завдань. Так, з одного боку, підприємство
має зобов'язання щодо погашення заборгованості пе$
ред кредиторами (банками та контрагентами). З іншого
боку, підприємство потребує грошових ресурсів для
підтримки своєї діяльності та отримання прибутку. В
результаті більшість підприємств ухвалюють рішення не
псувати свою ділову репутацію та кредитну історію і
призупиняють реалізацію інвестиційних програм через
відсутність належного фінансування.

Водночас помилки в управлінні фінансами можуть
призвести до перевитрати бюджету підприємства що$
найменше на третину. Це може бути пов'язано з тим,
що витрати підприємства не були вчасно та адекватно
зменшені відповідно до потреб. Також негативними чин$
ними є непрацюючі системи планування та контролю,
неефективне використання отриманого прибутку.

Підприємствам при формуванні оптимального
фінансового механізму необхідно враховувати деякі
особливості управління фінансовими ресурсами в умо$
вах нестабільності ринкового середовища та наростан$
ня інвестиційних потреб через те, що в діяльність
підприємства, як правило, залучаються зовнішні фінан$
сові ресурси у вигляді кредитів.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
В умовах сучасного ринкового середовища для за$

безпечення управління фінансами функціонування
фінансового механізму підприємства необхідно будува$
ти на основі таких спеціальних принципів:

1. Постійний моніторинг фінансового стану підприє$
мства та прогнозування ймовірності фінансових криз. З
метою запобігання розвитку несприятливих ситуацій та
виникнення ризику банкрутства дуже важливо здійсню$
вати постійний моніторинг фінансового стану підприєм$
ства, а також стежити за розвитком подій в економічній,
соціальній та політичній сфері суспільства. Аналіз та про$
гнозування впливу світових та національних криз на
діяльність підприємства дозволять вжити необхідних за$
ходів завчасно та мінімізувати негативні наслідки.

2. Оперативність реагування на кризові явища. В
умовах нестабільності ринкового середовища та кризо$
вих явищ у фінансово$економічній сфері пріоритетне
значення має оперативне управління фінансами підприє$
мства. Фінансовому менеджменту необхідно швидко
приймати рішення: скорочувати витрати, заморожува$
ти інвестиційні проєкти, забезпечувати повернення де$
біторської заборгованості тощо.

3. Реалізація внутрішніх можливостей виходу під$
приємства із незадовільного фінансового стану. Фінан$
сово$економічна нестабільність у кризових умовах зу$
мовлює необхідність використання переважно власних
ресурсів на фінансування діяльності підприємства. За$
лучення позикових коштів може збільшити ризики втра$
ти платоспроможності підприємства.

4. Забезпечення достатності коштів. Розрахувати
оптимальний для підприємства обсяг вільних коштів

можна з допомогою різноманітних методів та форму$
вати ліквідні резерви.

5. Забезпечення інформацією. Як першочергові за$
ходи підвищення ефективності фінансового механізму
доцільні заходи щодо поліпшення інформаційного за$
безпечення фінансового менеджменту.

Отже, підвищити конкурентоспроможність бізнесу
у сучасних умовах, можливо лише при вдосконаленні
систем управління підприємством. Саме тому фінансовій
службі необхідно впроваджувати нові інструменти та
системи, що дозволяють оперативно реагувати на всі
зміни зовнішніх та внутрішніх факторів.
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