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УКРАЇНА 

В сучасних умовах господарювання діяльність кожного підприємства, 
організації або установи спрямована на досягнення бажаних позитивних 
результатів, зокрема фінансових, з урахуванням виникнення ризикових 
ситуацій. Ефективність діяльності та результативність підприємства 
визначається вихідними умовами і раціональною управлінською орієнтацією 
щодо їх управління [1-2, 8]. 

Організаційно-економічний механізм управління фінансовим потенціалом 
через призму економічних ризиків – це поетапний процес впливу на 
фінансовий потенціал з мінімізацією можливих збитків, уникненням 
можливостей недоотримання прибутку, врахуванням ступеня впливу ризику на 
утримання конкурентних позицій на ринку для збереження його стійкості або 
переходу з одного стану в інший відповідно до цілей та мети підприємства [10-
11]. Рівень наявного у підприємства фінансового потенціалу визначається 
обсягом та якістю накопичених фінансових ресурсів (стану активів, рівня 
ліквідності, можливостей та обсягів залучення кредитів). Потенційні 
можливості підприємства при ефективному використанні фінансових ресурсів 
з урахуванням можливих економічних ризиків визначають стратегічний 
потенціал підприємства, який залежить від низки факторів [8,10]. 

Система стратегічного управління фінансовим потенціалом підприємства 
при врахуванні економічних ризиків – це комплексна взаємопов’язана 
структура управління, спрямована на розробку загальних і довгострокових 
стратегічних фінансових завдань підприємства, заходів запобігання ризику [3-
4], програм дій, орієнтованих на перспективу, в межах яких досягається 
виконання головної мети підприємства – забезпечення міцного фінансового 
потенціалу підприємства й утримання його стійких позицій в конкурентному 
середовищі [11]. У процесі реалізації організаційно-економічного механізму 
управління фінансовим потенціалом підприємства під впливом економічних 
ризиків том-менеджмент повинен здійснювати наступні дії [5-7]:  

 створювати сприятливих умови діяльності підприємства, які дозволять
здійснити реалізацію стратегії, розробку стилю стратегічного управління та 
заходи з мінімізації можливих економічних ризиків; 

 створювати корпоративну культуру, що допоможе в реалізації стратегії,
наявності коштів, які забезпечують реалізацію стратегії та оцінку впливу 
факторів ризику на підприємство; 
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 розвивати інформаційну та контролюючу системи, які допоможуть
управляти фінансовим потенціалом підприємства та оптимізувати вірогідність 
виникнення ризиків. 

Організаційно-економічний механізм управління фінансовим потенціалом 
підприємства під впливом економічних ризиків – це сукупність певних 
стратегій, методів і прийомів, цілей та засобів, які використовуються щодо 
управління фінансовим потенціалом підприємства з мінімізацією його ризиків 
[9, 10]. Роботу з ризик-менеджменту на підприємстві доцільно здійснювати за 
допомогою спеціально розробленої програми управління ризиками. Для 
розробки такої програми і контролю за її виконанням має бути створений 
спеціальний підрозділ, очолюваний ризик-менеджером, в обов’язки якого 
мають входити всі питання щодо реалізації програми управління ризиками і 
розробки відповідного положення про управління ризиками підприємства. 
Положення має відображати філософію підприємства щодо управління 
ризиками, розмежовувати його між різними структурними одиницями. При 
цьому основна мета ризик-менеджменту підприємства — це забезпечення 
оптимального для акціонерів підприємства й інвесторів балансу між 
максимізацією прибутку і довгостроковою стабільністю діяльності 
підприємства. Для досягнення цієї мети основою системи управління ризиками 
повинні бути принципи комплексності, безперервності та інтеграції [11-14].  

Отже, організаційно-економічний механізм управління фінансовим 
потенціалом підприємств через призму економічних ризиків – це поняття 
комплексне та багатоелементне, яке впливає на управління фінансовим 
потенціалом в цілому, і впливає на невизначеність і ступінь впливу факторів 
економічного ризику, які поділені за мінімальним, середнім і високим рівнем у 
процесі оцінки фінансового потенціалу підприємств. При цьому особливого 
значення набуває керуюча та виконавча частини забезпечення управління 
фінансовим потенціалом підприємств, де значну увагу приділено ризик-
менеджменту, який повинен розробити програму управління та контролю 
економічних ризиків за допомогою спеціально створеного підрозділу, 
очолюваного ризик-менеджером. 
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Використання управлінської звітності щодо витрат актуально в умовах 

сучасного стану економіки, коли при ринковій конкуренції транспортні 
підприємства прагнуть мінімізувати витрати і збільшити ефективність 
діяльності, а через неправильно організований управлінський облік 
знижується ефективність прийнятих рішень, що відповідно позначається на 
показниках роботи підприємства. Саме тому проблема своєчасності і точності 
надання управлінської звітності щодо витрат та ефективного її використання в 
сучасних умовах набуває важливого значення. 

Важливим етапом побудови управлінської звітності є створення системи 
отримання оперативної, точної і достовірної інформації про функціонування 
підприємства в цілому і його структурних підрозділів, що дозволяє приймати 
своєчасні та ефективні управлінські рішення. Внаслідок різних потреб, що 
виникають у керівників, управлінська звітність щодо витрат транспортного 
підприємства має свою специфіку. Для формування такої звітності перш за все 
необхідно затвердити форму звітності, вибір якої безпосередньо впливатиме 
на кінцеву оцінку результатів діяльності підприємства. Від інформативності 
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