
• организация финансирования;
• разработка ТЭО строительства;
• формирование команды проекта;
• приобретение юридических прав на объект недвижимости;
• проектные работы;
• строительно-монтажные работы;
• сдача-приемка в эксплуатацию;
• управление объектом;
• продажа объекта как конечный этап девелопмента.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Розглядаються питання формування системи управління фінансовою діяльністю
підприємства. Зазначені окремі недоліки існуючої організації управління фінансовою
діяльністю, які повинні бути предметом подальших досліджень: відсутність єдиного
понятійного апарату, відсутність комплексного підходу в дослідженні всіх пов’язаних
з управлінням фінансовою діяльністю питань, недосконалість методів оцінки ефек-
тивності фінансової діяльності.

Рассматриваются вопросы формирования системы управления финансовой деятель-
ностью предприятия. Отмечены отдельные недостатки существующей организации
управления финансовой деятельностью, которые должны быть предметом дальней-
ших исследований: отсутствие единого понятийного аппарата, отсутствие ком-
плексного подхода в исследовании всех связанных с управлением финансовой деятель-
ностью вопросов, несовершенство методов оценки эффективности финансовой дея-
тельности.

The problems of management system formation of the enterprise financial activity are being
considered. Some disadvantages of the given organization of the financial activity manage-
ment, which must be the subject of the further investigations have been defined in the research
. There are following disadvantages: the absence of the overall meaning structure, the absence
of the complex approach in the research of all problems, connected with financial activity
management, inefficiency of method evaluation of the financial activity effectiveness.

Питанням удосконалення управління фінансово-господарською діяльніс-
тю підприємств присвячені праці багатьох закордонних та вітчизняних економі-
стів. Проте існує чимало невирішених питань, пов'язаних з управлінням фінан-
совою діяльністю підприємств: немає єдиного підходу в понятійному апараті,
терміни, пов'язані з визнанням фінансової діяльності, фінансових ресурсів, фі-

нансового потенціалу, методів оцінки тощо, іноді мають зовсім різне значення;
відсутній комплексний підхід в дослідженні всіх питань (організаційних, інфо-
рмаційних та інших), пов'язаних зі здійсненням фінансової діяльності в ринко-
вих умовах; методи оцінки ефективності фінансової діяльності підприємств, які
застосовуються в теперішній час, не дозволяють одержати повну, комплексну
кількісну та якісну її характеристику, що не дає можливості для визначення
фінансового потенціалу та напрямків розвитку підприємства, використання цих
методів оцінки при прийнятті управлінських рішень тощо. У зв'язку з цим ви-
никає необхідність подальшого дослідження змісту і організації комплексного
підходу в управлінні фінансовою діяльністю підприємств.

Так, чітко не визначено, що є об'єктом управління фінансової діяльності
–фінансові ресурси, фінансовий потенціал, фінансові процеси тощо.

Ще одне невирішене питання – існуючі методики оцінки фінансової
сталості та ефективності фінансової діяльності містять показники, які фрагмен-
тарно відображають реальне фінансове становище, а показники часто мають
різну інтерпретацію. Крім того, значна частина таких методик запозичена з
практики зарубіжних країн і не враховує особливості української практики.
Оцінка фінансової діяльності в більшості випадків зводиться лише до окремих
показників фінансового стану підприємства, таких, як ліквідність, платоспро-
можність, фінансова незалежність, ділова активність та інших без визначення
системної загальної оцінки.

Існування такого значного комплексу проблемних питань визначає і рі-
зноманітність пропозицій щодо удосконалення управління фінансовою діяль-
ністю, які не мають комплексного характеру.

Важливою частиною загальної проблеми є організаційна розосередже-
ність взаємопов'язаних у просторі і часі окремих функцій управління – плану-
вання, обліку, регулювання, стимулювання, що складають механізм управління
фінансовою діяльністю підприємства. Організаційна структура повинна бути
адекватна структурі об'єкта управління і є передумовою подолання недоліків
існуючої організації управління підприємствами, який притаманні “розсіюван-
ня” відповідальності, дублювання функцій управління, недостатність інформа-
ції.

В окреслених напрямках і доцільно активізувати наукові дослідження
проблеми формування системи управління фінансовою діяльністю підпри-
ємств.
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