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1. Організаційне забезпечення системи управління фінансами
Організаційне забезпечення системи управління фінансами - це
сукупність правил. Організаційно-правових нормативів і стандартів, що
визначають та регулюють структуру фінансового управління. Воно включає
обов’язки, права та відповідальність органів управління і управлінських
працівників, організацію процесу їх діяльності, розподіл робіт між різними
виконавцями; оснащення управлінської праці засобами оргтехніки, чисельність
працівників в управлінні, матеріальне і моральне стимулювання їх праці.
Фінансова служба підприємства забезпечує:
- виконання зобов’язань перед бюджетом, банками, постачальниками,
працівниками підприємства;
- організація розрахунків;
- контроль за використанням власних і позикових коштів;
- забезпечення фінансування господарської діяльності підприємства;
- розробка фінансової програми розвитку підприємства;
- визначення інвестиційної політики;
- визначення кредитної політики;
- встановлення кошторисів витрат грошових коштів для всіх підрозділів
підприємства;
- розробка валютної політики і забезпечення валютної доходності;
- фінансове планування, участь в складанні бізнес-плану;
- здійснення розрахунків з постачальниками, підрядчиками, банками,
бюджетом;
- забезпечення страхування від фінансових ризиків;
- проведення трастових, лізингових та інших операцій;
- аналіз фінансово-господарської і зовнішньоекономічної діяльності;
- ведення фінансового обліку, складання бухгалтерського балансу та
інших фінансових документів.
Основними напрямами удосконалення фінансової роботи на підприємстві
є:
- системний і постійний фінансовий аналіз підприємства;
- удосконалення використання обігових засобів з метою оптимізації
фінансового стану;
- оптимізація витрат підприємства на основі управлінського обліку;
- оптимізація управлінської виручки і вибір найбільш ефективної
дивідендної політики;
- більш широке впровадження комерційного кредиту з метою
оптимізації джерел грошових коштів;

- застосування лізингових операцій;
- впровадження сучасної системи управління грошовими потоками;
- розробка і ре6алізація стратегічної фінансової політики підприємства.
2. Інформаційне забезпечення системи управління фінансами
Основою інформаційного забезпечення системи управління фінансами є
інформація. Інформація – це документальні або публічно оголошені відомості
про події та явища, що відбуваються у відповідній сфері діяльності. Фінансова
інформація представляє собою набір даних про стан:
- господарських ресурсів, зобов’язань і фінансових джерел
підприємства;
- господарських оборотів підприємства і якості його активів;
- обсягу і якості потоків грошових коштів;
- рівня доходу, прибутку і витрат;
- можливих ризиків.
Витоки фінансової інформації визначаються дворівневим характером
обліку:
- виробничого, що відображає рух товарних потоків;
- фінансового, що відображає рух фінансових потоків.
Фінансову інформацію можна класифікувати:
1. За функціональною ознакою:
- планова;
- координаційна;
- облікова;
- контрольна.
2. За характером і призначенням:
- науково-технічна;
- управлінська;
-обліково-статистична.
3. За рівнявою ознакою:
- командна;
- повідомна;
- горизонтальна.
4. За змістовною ознакою:
- за об’єктами відображення;
- за галузями діяльності;
- за типами відносин.
5. За організаційною ознакою:
- систематизована;
- несистематизована.
Інформаційне забезпечення процесу управління фінансами – це
сукупність інформаційних ресурсів і способів їх організації, необхідних для
реалізації аналітичних процедур, які забезпечують фінансову сторону
діяльності підприємства. Воно включає п’ять блоків інформації:
- блок 1 – відомості регулятивно-правового характеру;
- блок 2 – фінансові відомості нормативно-правового характеру;

- блок 3 – бухгалтерська звітність;
- блок 4 – статистична звітність;
- блок 5 – несистемні дані.

