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The аrticle presents the theoretical aspects of the formation of the Company’s finance development strategy. 
A morphological evaluation of the concept of the company’s financial strategy is presented. The author’s own defi-
nition has been developed, based on the literary sources. The main stages of the financial strategy development 
under the current terms and conditions of the company have been substantiated. The main tasks of the Company’s 
finance development strategy have been defined.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Формування дієвої стратегії розви-
тку фінансів підприємства є пріоритетним 
завданням, оскільки ефективна діяльність 
в умовах кризових явищ в економіці Україні 
потребує виважених кроків у проведенні опе-
раційної, фінансової та інвестиційної діяль-
ності підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Теоретичним обґрунтуванням побудови 
ефективної системи стратегічного управління 
фінансами підприємства займаються такі 
науковці, як:  І.О. Бланк [1], Г.Б. Веретенні-
кова [2], О.М. Гончаренко [3; 7], У.В. Іванюк [4], 
А.Г. Семенов [5], Ю. Калиніченко [6].

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є теоретичне 
обґрунтування побудови стратегії розвитку 
фінансів підприємства в сучасних умовах роз-
витку ринкової економіки в Україні.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Впровадження ринкового механізму 
в економіку України спонукає суб’єкти госпо-
дарювання будувати власну стратегію роз-
витку фінансів підприємства. З одного боку, 
реалізація власної фінансової стратегії дає 
підприємству змогу діяти на власний розсуд, 
відповідаючи лише перед своїми власни-
ками та співробітниками, а з іншого – постає 
необхідність більш детально опрацьовувати ЕК
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власну фінансову стратегію, адже держава за 
ринкової економіки виступає лише як регуля-
торний орган і розраховувати на її підтримку 
у сфері управління фінансами господарюю-
чої одиниці неможливо. Отже, розроблення 
ефективної стратегії розвитку фінансів під-
приємства є складним, але дуже важливим 
питанням, яке включає в себе багато аспектів 
діяльності підприємства.

В умовах кризових явищ в економіці дер-
жави важливим, але дуже трудомістким є 
процес планування діяльності суб’єктів госпо-
дарювання, особливо це стосується їх фінан-
сового складника. Фінансові плани підприєм-

ства складаються в його фінансову стратегію, 
на основі якої можна планувати операційну, 
фінансову і інвестиційну діяльність. Майбут-
ній фінансовий стан підприємства базується 
на побудові оптимальної структури капіталу, 
ефективної системи зниження міри фінансо-
вих ризиків, результативних показниках діяль-
ності підприємства, які в динаміці повинні 
покращуватися. 

Прийняття управлінських рішень у сфері 
фінансів підприємства є складним процесом 
в умовах нестабільності зовнішнього середо-
вища, яке склалося нині в Україні. Коливання 
валютного курсу, нестабільність банківської 

Таблиця 1
Морфологічна оцінка поняття «фінансова стратегія»

№ 
п/п Автор, джерело Визначення Ключові слова

1. І.О. Бланк  
[1, с. 13–14]

Фінансова стратегія як один із найважливіших 
видів функціональної стратегії підприємства, яка 
забезпечує всі основні напрями розвитку його 
фінансової діяльності та фінансових відносин 
шляхом формування довгострокових фінансових 
цілей, вибору найбільш ефективних шляхів їх 
досягнення, адекватного корегування напрямів 
формування і використання фінансових ресурсів 
за зміни умов зовнішнього середовища

напрями розви-
тку фінансової 

діяльності

2. Г.Б. Веретеннікова 
[2, с. 6]

Фінансова стратегія – це орієнтована на перспек-
тиву система дій персоналу з ефективного залу-
чення, використання і перерозподілу фінансових 
ресурсів, спрямована на досягнення фінансових 
цілей, що забезпечують економічний і соціальний 
розвиток підприємства 

фінансові цілі

3. О.М. Гончаренко
[3, с. 37]

Фінансова стратегія підприємства – це визна-
чення довгострокових фінансових цілей та 
завдань підприємства, що включають форму-
вання, управління та планування його фінансо-
вих ресурсів для  підвищення вартості підприєм-
ства за умови забезпечення фінансової рівноваги

формування, 
управління та 
планування 
фінансових 

ресурсів

4. У.В. Іванюк 
[4, с. 76]

Фінансова  стратегія – це комплекс заходів та 
інструментів, спрямованих на формування, роз-
поділ та використання фінансових ресурсів для 
забезпечення ефективного використання вну-
трішнього фінансового потенціалу та потенційних 
зовнішніх фінансових потоків зі своєчасним регу-
люванням, координуванням та контролюванням 
дій щодо зміни умов зовнішнього середовища

використання 
внутрішнього 
фінансового 
потенціалу

5. А.Г. Семенов
[5, с. 36]

Фінансова стратегія – генеральний план дій щодо 
забезпечення підприємства грошовими коштами

забезпечення 
підприємства 
грошовими 

коштами

Визначення автора

Фінансова стратегія підприємства – це система дій персоналу, 
спрямована на формування, управління та планування фінан-
сових ресурсів для забезпечення ефективного використання 
внутрішнього фінансового потенціалу на досягнення фінансових 
цілей підприємства
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системи, зміни у законодавстві ускладню-
ють процеси формування стратегії розвитку 
фінансів підприємства. 

У табл. 1 представлено морфологічну 
оцінку поняття «фінансова стратегія».

Розроблення фінансової стратегії підпри-
ємства – це генеральний план, за допомо-
гою якого керівники підприємства формують, 
розподіляють та використовують фінансові 
ресурси підприємства для одержання макси-
мального прибутку. Якісно розроблена стра-
тегія фінансів підприємства дає змогу сфор-
мувати фінансову стабільність підприємства 
за умови якісної оцінки фінансового стану 
підприємства, формування методики оцінки 
фінансових ризиків зовнішнього і внутрішнього 
характеру та вчасного коригування рішень 
щодо управління фінансами підприємства.

Процес розроблення фінансової стратегії 
являє собою формування сукупності ціле-
спрямованих управлінських рішень, які забез-
печують підготовку, оцінку і реалізацію про-
грами стратегічного фінансового розвитку 
підприємства. У процесі дослідження послі-
довності етапів процесу розроблення фінан-
сової стратегії в ході аналізу різних робіт уче-
них із цієї проблематики можна упорядкувати 
дані етапи в такому порядку, як представлено 
на рис. 1.

Стратегія розвитку потребує значних капі-
таловкладень, і перед керівниками вітчизня-
них підприємств постає проблема  невідпо-
відності між бажаним, відображеним у цілях 
станом об’єкта управління  та його поточним  
станом. Цей  дискретний  інтервал між наяв-
ними тенденціями розвитку і бажаними можна 
заповнити шляхом:

1) пошуку нових можливостей зростання;
2) визначення таких сфер діяльності, де 

підприємство є конкурентоспроможним;
3) розроблення   заходів   щодо   підви-

щення   конкурентоспроможності   підприєм-
ства в наявних сферах діяльності;

4) перерозподілу ресурсів із неперспектив-
них на конкурентоспроможні напрями діяль-
ності;

5) розв’язання  проблем  злиття,  погли-
нання,  реструктуризації  або  ліквідації  окре-
мих підсистем для досягнення синергічного 
ефекту;

6) активного пошуку інновацій  різних  типів  
для  забезпечення  досягнення  потрібних 
параметрів.

Інтервал між можливостями, зумовле-
ними наявними тенденціями зростання під-
приємства, та бажаними орієнтирами, необ-
хідними для розв’язання проблем зростання 
та зміцнення підприємства в довготермі-

Рис. 1. Етапи розроблення фінансової стратегії підприємства

Етапи розроблення фінансової стратегії 
підприємства

Визначення загального періоду формування фінансової стратегії

Дослідження зовнішнього фінансового середовища, та кон’юнктури 
фінансового ринкуІІ етап

Аналіз внутрішнього фінансового середовищаІІІ етап

Формування стратегічних фінансових цілей

Розроблення фінансової політики за напрямами фінансової діяльностіІV етап

Формування   системи   заходів   щодо   забезпечення   реалізації 
фінансової стратегії

V етап

Оцінка ефективності  розробленої  стратегії  VІ етап

І етап

ІV етап
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новій перспективі, заповнюється шляхом 
комплексного підходу до вдосконалення 
роботи підприємства, зміцнення його потен-
ціалу та місця на ринку за допомогою роз-
роблення обґрунтованих, взаємопов’язаних 
стратегій, тобто «стратегічного набору». 
Обов’язковими передумовами використання 
кількох стратегій на підприємстві мають бути 
їх повна сумісність та забезпечення зрос-
тання синергічного ефекту. Зокрема, страте-
гія диференціації унеможливлює одночасне 
мінімізування ціни, пасивна стратегія зрос-
тання не забезпечує домінуюче становище 
на ринку [6, с. 112].

У наявних теоретичних положеннях про 
розроблення фінансової стратегії підприєм-
ства її структуру частіше розглядають у розрізі 
домінантних сфер стратегічного фінансового 
розвитку підприємства. Структурно фінан-
сова стратегія підприємства складається зі: 

1) стратегії управління активами; 
2) стратегії управління капіталом; 
3) інвестиційної стратегії; 
4) стратегії управління грошовими пото-

ками; стратегії управління фінансовими ризи-
ками; 

5) стратегії антикризового управління; 
6) стратегії узгодження фінансових цілей 

та якості управління фінансовою діяльністю 
підприємства [7, с. 37].

Побудова ефективної фінансової страте-
гії дає менеджерам вищої ланки підприєм-
ства змогу вчасно вирішувати такі важливі 
завдання, як:

1) ефективне формування, розподіл та вико-
ристання фінансових ресурсів підприємства;

2) оцінка фінансового стану підприємства 
за допомогою фінансового аналізу таких 
важливих показників, як фінансова стійкість, 
рентабельність, визначення напрямів їх удо-
сконалення шляхом оптимізації капіталу під-
приємства та розподілу його прибутку;

3) визначення об’єктів для проведення 
інвестиційної діяльності підприємства, шля-
хом аналізу фінансового ринку;  

4) проведення моніторингу внутрішнього 
та зовнішнього фінансового середовища для 
виявлення фінансових загроз підприємству 
та вчасне їх усунення;

5) побудова фінансових планів на коротко-, 
середньо- та довгострокову перспективи з 
урахуванням головної мети створення підпри-
ємства;

6) створення резервних фінансових фон-
дів підприємства на випадок негативних змін 
внутрішнього та зовнішнього фінансового 
середовища.  

Висновки з цього дослідження. Побудова 
ефективної стратегії розвитку фінансів підпри-
ємства залежить від основної мети діяльності 
підприємства – одержання максимального 
прибутку. Фінансова стратегія дає можливість 
сформувати фінансові резерви підприємству 
як засобу для протистояння можливим змінам 
зовнішнього середовища. За допомогою даної 
стратегії можна оцінити результати поточної 
діяльності та визначити пріоритетні напрями 
управління підприємством. 
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