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ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ  

У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто роль фінансової стратегії під час постановки цілей і завдань підприємства; процес 
створення, впровадження та управління фінансовою стратегією підприємства та вплив управління 
фінансовою стратегією на діяльність підприємства. 
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Вступ. Ринкові перетворення в економіці України здійснюються під 

впливом багатьох факторів, котрі обумовлюють невизначеність характеристик 

майбутнього стану зовнішнього та внутрішнього середовища для окремого 

підприємства. У зв’язку з цим підприємства усіх форм власності та 

господарювання можуть забезпечити перспективу власного існування тільки на 

основі стратегічного управління, одним з найважливіших компонентів якого є 

процеси формування і реалізації фінансової стратегії.  

Важливість ролі фінансової стратегії обумовлена сутнісною природою 

головних економічних категорій – фінансів, грошей і кредиту, що виступають 

фундаментом її побудови. Рух цих категорій, підпорядкований законам розвитку 

ринку, їх участь у відтворювальному процесі, універсальний характер з точки 

зору виконання ними функцій утворення, розподілу й використання фінансових 

ресурсів для будь-якого бізнесу визначають особливий статус всіх похідних від 

них категорій, в тому числі фінансової стратегії.  

Аналіз останніх досліджень та літератури. Різними аспектами проблеми 

стратегічного менеджменту за останні роки присвячено багато праць зарубіжних 

та вітчизняних економістів, в яких достатньо детально розглядається 

методологія формування та реалізації фінансової стратегії підприємства, чим 

підкреслюється актуальність даної проблеми.  

Проблеми фінансової стратегії підприємств досліджувались у роботах 

багатьох вітчизняних і закордонних авторів, у тому числі Г.А. Агужена, В.П. 

Алєксандрова, В.Л. Андрущенко, А.І. Амоши, Г.В. Базарової, В.Д. Базилевича, 

І.Т. Балабанова, М.Д. Білик, А.М. Бірмана, І.А. Бланка, І.П. Булєєва, В.В. 

Буряковського, О.Д. Василика, Е.А. Вознесенського, А.Ф. Гойко, А.І. Даниленка 

та ін. Вони внесли вагомий вклад до теорії і практики формування фінансової 

стратегії підприємств. У їх роботах проаналізовані різноманітні аспекти 

побудови фінансової стратегії підприємств в умовах командно-адміністративної, 

кризової, перехідної та ринкової моделях економіки. В той же час подальші 
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перетворення в економіці України роблять необхідним більш глибокі 

дослідження сутності фінансової стратегії, що обумовлює актуальність даної 

теми дослідження.  

Мета досліджень, постанова проблеми. Фінансова діяльність 

підприємства у всіх її формах не може зводитися тільки до задоволення 

фінансових потреб, що визначаються необхідністю управління окремими видами 

оборотних активів, заміни необоротних активів, що вибувають, або поточного їх 

приросту у зв'язку із змінами обсягу господарської діяльності. На сучасному 

етапі все більше число підприємств усвідомлюють необхідність свідомого 

перспективного управління фінансовою діяльністю на основі наукової 

методології передбачення її напрямів і форм, адаптації до загальних цілей 

розвитку підприємства та мінливих умов зовнішнього фінансового середовища. 

Ефективним інструментом перспективного управління фінансовою діяльністю 

підприємства, підпорядкованого реалізації цілей загального його розвитку в 

умовах суттєвих змін макроекономічних показників, системи державного 

регулювання ринкових процесів, кон'юнктури фінансового ринку і пов'язаною з 

цим невизначеністю, виступає фінансова стратегія [1]. 

На сучасному етапі розвитку економіки науковці та практики у своїх 

дослідженнях все більше уваги звертають на проблему формування фінансової 

стратегії підприємств, як складової загальної стратегії. Такий підхід пов'язаний з 

тим, що фінансова діяльність суб’єктів господарювання вже не може бути 

звуженою до оперативного управління окремими складовими фінансових 

ресурсів: джерелами та напрямками їх використання. На це вказують, зокрема, 

такі учені, як І. Бланк, А. Петрова, Л. Дикань та ін.. Однак у роботах відсутній 

єдиний підхід до визначення як поняття «фінансова стратегія», так і стратегії 

фінансового розвитку, що стримує розробку дієвих механізмів управління 

останньою [2].  

Аналіз хронології та змісту наукових публікацій, присвячених проблемі 

формування фінансової стратегії на підприємствах виробничих галузей, вказує, 

що вони кореспондують з тенденціями макроекономічних показників в 

економічному секторі України [3].  

Таким чином, можна зробити висновок, що фінансова стратегія 

підприємства – це визначення довгострокових фінансових цілей та завдань 

підприємства, що включають в себе формування, управління та планування його 

фінансових ресурсів з метою підвищення вартості підприємства за умови 

забезпечення фінансової рівноваги.  

Розробка фінансової стратегії підприємства на сучасному етапі базується 

на методологічних засадах нової концепції управління – «стратегічного 

управління», яка активно впроваджується з початку 70-х років в корпораціях 
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США і більшості країн Західної Європи. Концепція стратегічного управління 

відображає чітке стратегічне позиціонування підприємства (включаючи і 

фінансову його позицію), представлене в системі принципів і цілей його 

функціонування, механізмі взаємодії між елементами господарської та 

організаційної структури і формах їх адаптації до мінливих умов зовнішнього 

середовища.  

Стратегічне управління виникло на основі розвитку методології 

стратегічного планування, яке складає його сутнісну основу. На відміну від 

звичайного довгострокового планування, заснованого на концепції екстраполяції 

сформованих тенденцій розвитку, стратегічне планування враховувало не тільки 

ці тенденції, але і систему можливостей і небезпек розвитку підприємства, 

виникнення надзвичайних ситуацій, здатних змінити сформовані тенденції в 

майбутньому періоді. 

Підприємство як об’єкт стратегічного управління – це відкрита 

комплексна система, яка інтегрує всі напрями та форми господарської діяльності 

різних структурних його підрозділів [9].  

Таблиця 1. Існуючі підходи з позиції різних авторів щодо визначення категорії 

«фінансова стратегія підприємства» 
Автор визначення, 

джерело 
Визначення з позиції автора Ключове поняття з визначення 

Дикань Л. В. [4] Фінансова стратегія підприємства – 

стратегія, що спрямована на 

управління його фінансовими 

ресурсами  

Управління фінансовими 

ресурсами підприємства 

Лукіна Ю. В. [5] Фінансова стратегія – стратегія, метою 

якої є підвищення багатства власника 

підприємства 

Підвищення багатства власника 

підприємства 

Станіславчік Е. Н. [6] Фінансова стратегія – стратегія, метою 

якої виступає підвищення вартості 

підприємства за умови забезпечення 

фінансової рівноваги  

Підвищення вартості 

підприємства 

Чандлер А. Д. [7] Фінансова стратегія – визначення 

основних довгострокових фінансових 

цілей та завдань підприємства й 

утримання курсу дій, розподілу 

ресурсів,необхідних для досягнення 

цих цілей 

Визначення довгострокових 

фінансових цілей та завдань 

підприємства 

Поддерьогін А. М [8] Фінансова стратегія – стратегія, що 

включає методи та практику 

формування фінансових ресурсів, їх 

планування та забезпечення 

фінансової стійкості підприємства за 

ринкових умов господарювання. 

Методи та практика формування 

та планування фінансових 

ресурсів підприємства 
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Важливу роль у парадигмі стратегічного управління відіграє також 

диференціація видів стратегій розвитку підприємства за їх рівнями. В системі 

цього управління виділяють три основні види стратегій – корпоративну 

стратегію, функціональні стратегії та стратегії окремих господарських одиниць.  

Корпоративна стратегія визначає перспективи розвитку підприємства в 

цілому. Вона спрямована на виконання місії підприємства і найбільш 

комплексно забезпечує реалізацію головної мети функціонування підприємства –

максимізацію добробуту його власників. 

Функціональні стратегії підприємства формуються, як правило, за 

основними видами його діяльності в розрізі найважливіших функціональних 

підрозділів підприємства. До числа основних стратегій цього рівня відносяться: 

маркетингова, виробнича, фінансова, персоналу, інноваційна [10]. 

Стратегії господарських одиниць (бізнес-стратегії) підприємства 

направлені зазвичай на вирішення двох основних цілей – забезпечення 

конкурентних переваг конкретного виду бізнесу і підвищення його 

прибутковості. 

Таблиця 2. Взаємозв’язок загальних і фінансових стратегічних цілей 

підприємства 
Загальні стратегічні цілі Фінансові стратегічні цілі 

Збільшення ринкової частки Зростання доходу 

Підвищення якості товару Зростання дивідендів 

Більш низькі витрати в порівнянні з конкурентами Збільшення доходів на інвестиційний капітал 

Розширення асортименту продукції і підвищення їх 

привабливості 
Підвищення кредитного та облігаційного рейтингів 

Зміцнення репутації перед споживачами Зростання потоків готівки 
Підвищення рівня (якості) обслуговування Підвищення курсової вартості акцій 

Розширення зони застосування інновацій 
Покращення й оптимізація структури та джерел 

доходів 

Необхідність розробки фінансової стратегії зумовлена в першу чергу 

створенням загальної стратегії підприємства і виявляє її зв'язок та 

взаємозалежність із загальними стратегічними цілями підприємства.  

При постановці загальних стратегічних цілей необхідно враховувати їх 

фінансові складові, але при цьому необхідно враховувати, що фінансові цілі 

можуть накласти корективи на процес формування загальної стратегії 

підприємства. 

З таблиці можна зробити висновок, що фінансові стратегічні цілі 

формуються на основі поставлених загальних стратегічних цілей підприємства, 

вони пов’язані один з одним безпосередньо.  

Виявлення найважливіших сутнісних характеристик фінансової стратегії в 

світлі сучасної парадигми управління підприємством дозволяє наступним чином 
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сформулювати її зміст: «фінансова стратегія являє собою один з найважливіших 

видів функціональної стратегії підприємства, що забезпечує всі основні напрями 

раз витія його фінансової діяльності та фінансових відносин шляхом формування 

довгострокових фінансових цілей, вибору найбільш ефективних шляхів їх 

досягнення, адекватної коригування напрямків формування та використання 

фінансових ресурсів при зміні умов зовнішнього середовища [10]. 

Висновки. Отже, слід відмітити, що розкриття сутності поняття 

«фінансова стратегія підприємства» має не завжди точне й однобічне пояснення, 

що пов’язане з різноманітними підходами авторів, їх розумінням базових 

категорій, точкою зору на економічні процеси, що відбуваються у суспільстві.  

Формування фінансової стратегії пов’язане з постановкою цілей і завдань 

підприємства, підтримкою фінансових взаємозв’язків між підприємством і 

суб’єктами навколишнього середовища (фінансовим ринком, державними 

регулюючими органами, спеціалізованими фінансовими інститутами, діловими 

партнерами і т.д.). Підприємство досягає своїх стратегічних фінансових цілей, 

коли зазначені взаємозв’язки відповідають її внутрішнім фінансовим 

можливостям, а також дозволяють їй залишатися сприйнятливою до зовнішніх 

соціально-економічних вимог.  

Розглядаючи поняття і зміст фінансової стратегії підприємства, необхідно 

підкреслити, що її формують ті ж умови і фактори, які впливають і на загальну 

стратегію суб’єкта господарювання. Якщо назвати специфічні фактори розвитку 

фондового, грошового і валютного ринків, то не важко доказати їх визначальну 

роль у створенні загальної стратегії підприємства, а не тільки її фінансового 

компоненту.  

Успіх фінансової стратегії підприємства гарантується, коли стратегічні цілі 

відповідають реальним фінансовим можливостям підприємства, коли чітко 

централізоване фінансове управління, а методи його втілення є гнучкими й 

адекватними змінам фінансово-економічних параметрів розвитку підприємства.  

Формування фінансової стратегії підприємства визначається змінами 

зовнішнього середовища. А це визначає необхідність постійного вивчення 

проблеми фінансової стратегії, взаємозв’язку її з тактичними рішеннями.  
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УДК 336.64 

Фінансова стратегія та її роль у розвитку підприємства/ Янковська В. А. // Вісник НТУ «ХПІ». 
Серія: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства – Харків: 
НТУ «ХПІ». – 2013. – № 50(1023). – С. 182–187. – Бібліогр.: 10 назв. 

В статье рассмотрена роль финансовой стратегии при постановке целей и задач предприятия; 
процесс создания, внедрения и управления финансовой стратегией предприятия и влияние управления 
финансовой стратегией на деятельность предприятия. 

Ключевые слова: финансовая стратегия, стратегическое управление, стратегические цели. 

The article examines the role of financial strategy while setting goals and objectives of the company, 
the process of creating, implementing and managing the financial strategy of the company and the impact of 
the financial management strategy for the company. 

Keywords: financial strategy, strategic management, strategic objectives. 

  


