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1. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту
Фінансовий менеджмент – це процес управління формуванням,
розподілом і використанням фінансових ресурсів суб'єкта господарювання та
оптимізації обороту його грошових коштів з метою найбільш повної реалізації
цілей підприємства.
Головна мета фінансового менеджменту – управління вартістю
підприємства в інтересах його власників.
В процесі досягнення головної мети фінансовий менеджмент
вирішує задачи:
- забезпечення високої фінансової стійкості підприємства
в процесі його розвитку;
- оптимізація грошового обороту і підтримання постійної
платоспроможності підприємства;
- забезпечення реалізації економічних інтересів суб'єктів
фінансових відносин;
- забезпечення мінімізації фінансових ризиків.
Основними функціями фінансового менеджменту є:
- розробка фінансової стратегії підприємства;
- створення організаційних структур, що забезпечують прийняття
управлінських фінансових рішень;
- формування інформаційної системи підприємства для обґрунтувань
цілей управлінських фінансових рішень;
- створення комплексу технічних засобів для забезпечення діяльності
інформаційної системи фінансового менеджменту;
- управління джерелами фінансування;
- управління інвестиціями та оцінкою їх ефективності;
- управління оборотним капіталом;
- управління фінансовим плануванням;
- управління фінансовою діяльністю та проведення фінансового
контролю.
Фінансовий менеджмент включає основні етапи процесу управління
фінансами:
- фінансове планування;

- прийняття фінансових рішень;
- реалізація фінансових рішень;
- контроль фінансових результатів;
- аналіз відхилень фінансових результатів від фінансових планів.
Об’ектами фінансового менеджменту є фінанси підприємств і їх
фінансова діяльність, тобто економічні відносини, які опосередковані
грошовим обігом, зміна розміру і складу власного та позикового капіталу
підприємства.
Матеріальною основою фінансового менеджменту є грошові потоки, які
втілюються в реальному грошовому обігу, викликаному рухом вартості.
2. Механізм управління фінансами
Під фінансовим механізмом розуміють сукупність методів реалізації
економічних інтересів підприємства. Фінансовий механізм включає:
- систему фінансових індикаторів;
- систему фінансових інструментів;
- фінансове забезпечення діяльності підприємства;
- фінансове регулювання діяльності підприємства.
На основі фінансових індикаторів виявляється фінансовий стан
підприємства.
За допомогою фінансових інструментів встановлюються певні пропорції
розподілу доходів. Які впливають на забезпеченість підприємства фінансовими
ресурсами.
Фінансове забезпечення підприємства здійснюється на основі:
- самофінансування;
- формування статутного капіталу;
- кредитування;
- безповоротного фінансування.
Фінансове регулювання діяльності підприємства здійснюється на основі:
- податків;
- внесків;
- позичок;
- субсидій.
3. Фінансова політика підприємства
Фінансовий менеджмент набуває практичного втілення завдяки
фінансовій політиці підприємства. Фінансова політика – це спосіб організації і
використання фінансових відносин. Фінансова політика є мікроекономічний,
макроекономічний, світовий рівні. Складовими фінансової політики, як
реалізації фінансового менеджменту є:
- облікова політика;
- кредитна політика;
- політика управління грошовими засобами;
- політика управління витратами;
- дивідендна політика.
Фінансова політика підприємства включає три етапи.

Перший – визначення цілей та головної мети фінансової політики.
Визначає фінансову стратегію підприємства (формування довгострокових цілей
фінансової діяльності) і залежить від особливостей здійснення фінансового
менеджменту.
Другий – створення фінансового механізму. Полягає у формуванні
тактики фінансового менеджменту, а саме: в маркетингових дослідженнях,
прийнятті цінових рішень, орієнтації в сегментах фінансового ринку,
управлінні основним і оборотним капіталом, забезпеченні фінансовими
ресурсами, збалансуванні термінів надходження грошових коштів, забезпеченні
рентабельності.
Третій – побудова системи управління. Вирішує основну задачу
фінансового менеджменту – побудову ефективної системи управління
фінансами, тобто створення відповідної фінансової служби підприємства.
Фінансова служба підприємства може бути представлена:
- на великому підприємстві - фінансовим управлінням;
- на середньому підприємстві - фінансовим відділом;
- на малому підприємстві – фінансовим директором або головним
бухгалтером.
До фінансового управління підприємства, як правило, входять підрозділи:
- відділ фінансового планування;
- аналітичний відділ;
- відділ оперативного управління;
- відділ цінних паперів;
- бухгалтерія.

