
Інвестиції: практика та досвід № 2/202054

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

УДК 658.15:005.21

В. О. Романишин,
к. е. н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу,
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
ORCID ID: 0000H0003H4864H5433
А. О. Бернацька,
здобувач освітнього ступеня "Магістр" за програмою "Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу",
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
ORCID ID: 0000H0002H0332H0160

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ У
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВА

DOI: 10.32702/2306�6814.2020.2.54

V. Romanyshyn,
PhD in Economics, associate professor, associate professor of department of Corporate
Finance and Controlling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
A. Bernatska,
student of a Master's degree program "Financial management in business",
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

FINANCIAL STRATEGY AND ITS ROLE IN ENSURING THE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

У статті досліджено сутність фінансової стратегії та її роль у системі стратегічного управлін�
ня підприємством. Визначено головні завдання та функції фінансової стратегії підприємства.
Проведено узагальнення етапів формування фінансової стратегії. Зазначено, що фінансова
стратегія узгоджується із загальною стратегією підприємства та є чинником забезпечення його
ефективного функціонування у майбутньому. Проаналізовано підходи до розробки фінансової
стратегії підприємства, зокрема, із використанням сучасних корпоративних інформаційних
систем. Визначено характерні особливості цього процесу та основні проблеми, що виникають
під час реалізації фінансової стратегії на вітчизняних підприємствах, сформовано пропозиції
щодо усунення впливу негативних факторів. Доведено, що фінансова стратегія є спрямовую�
чим вектором управління підприємством та його фінансовою діяльністю у сучасному динаміч�
ному та конкурентному ринковому середовищі.

Strategic business direction and economic growth in the long term are relevant in modern market
conditions. The ability of enterprises to react to external factors such as financial crisis, tax legislation,
volatile political situation, exchange rates fluctuations in time is important today. High degree of
competitiveness, financial stability and profitability of enterprises are achieved by properly developed
financial strategy and effective management.

Dynamics of economic development in Ukraine increases the importance of solution to the problems
such as seeking funding, the optimal ratio of equity and debt capital, the effective management of
financial resources. So, the matter of the formation of a financial strategy is currently of great interest.

The aim of this article is to consider the features of the formation and implementation of a financial
strategy, its role in the economic growth of an enterprise. The recommendations regarding the
improvements of a financial strategy are presented.

It has been found out that financial strategy must be negotiated with the overall company's strategy,
financial forecasts and economic transformation in country. The consistency of targets and strategic
indicators is also crucial. It has been justified that these steps could help to determine the amount of
necessary resources, to estimate all possible risks, to develop an effective financial policy, etc.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах змін ринкового середовища

здатність ефективно реагувати та усувати вплив нега�

тивних факторів є важливою складовою успішного роз�

витку підприємства. Висока конкурентоспроможність,

фінансова стійкість та прибутковість підприємства до�

сягається за рахунок правильно визначеної фінансової

стратегії та ефективного управління нею. Управління

активами, аналіз грошових потоків, пошук ефективних

джерел фінансування, вигідних інвестиційних рішень,

планування основних фінансово�економічних показ�

ників — усе це комплексно окреслює фінансова стра�

тегія суб'єкта господарювання.

Динаміка економічних процесів, характерна для

України, підвищує важливість вирішення проблем, по�

в'язаних із пошуком підприємством необхідних джерел

фінансування, формуванням оптимального співвідно�

шення власного і позикового капіталу, ефективним уп�

равлінням фінансовими ресурсами тощо. Тому питання

щодо розробки оптимальної фінансової стратегії вітчиз�

няних суб'єктів господарювання є досить актуальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Вирішенню теоретичних, методичних та практичних

проблем, пов'язаних із розробкою та реалізацією фінан�

сової стратегії підприємства, присвятили свої наукові

праці такі вчені: Р. Акофф, І. Ансофф, Г. Мінцберг,

М. Портер, А. Чандлер, І.О. Бланк, О.М. Гончаренко,

Л.Є. Довгань, Б.М. Мізюк, А.П. Міщенко, Л.Ю. Наумо�

ва, О.О. Терещенко, І.Г. Химич та багато інших.

Однак нині мають місце суперечності між науковця�

ми щодо визначення ролі фінансової стратегії у функ�

ціонуванні підприємства, відсутня єдина визначена по�

слідовність етапів процесу управління фінансовою стра�

тегією, не розроблено методичних рекомендацій, які б

комплексно враховували різні характеристики під�

This research paper focuses on different approaches of the formation of a financial strategy through
the use of modern corporate information systems. The specific features and the main problems of
this process at domestic enterprises are identified.

Domestic enterprises must pay special attention to strategic financial management and the using
of strategic management planning tools. In order to achieve these goals it is necessary to create the
conditions of knowledge acquisition regarding the formation of a financial strategy for entrepreneurs
by the state.

It is claimed that financial strategy is a development vector in company's strategic management in
the modern dynamic and competitive market environment.

Ключові слова: фінансова стратегія, розвиток, фінансове планування, фінансова політика, стратегіч�

ний фінансовий менеджмент, стратегічне управління підприємством.

Keywords: financial strategy, financial stability, financial planning, financial policy, strategic financial

management, strategic management.

приємств. Тому проведення подальших наукових до�

сліджень щодо удосконалення фінансової стратегії

підприємства є актуальними.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження теоретичних питань

розробки і реалізації фінансової стратегії, її ролі у за�

безпеченні стійкого розвитку підприємства, а також

формування пропозицій щодо удосконалення управ�

ління фінансовою стратегією.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасних умовах функціонування підприємств

формування та розробка ефективної фінансової стра�

тегії є надзвичайно важливими аспектами забезпечен�

ня стійкого економічного зростання у довгостроковій

перспективі. Станом на сьогодні науковці приділяють

багато уваги фінансовій стратегії, однак немає чіткого

визначення даного поняття, дискусійними залишають�

ся питання щодо її місця і ролі в діяльності підприємств.

Одні вчені вважають фінансову стратегію важливою

складовою у розробці загальної стратегії розвитку

підприємства, інші розглядають дане поняття як одну із

головних функцій фінансового менеджменту [1, c. 37].

На нашу думку, слід застосовувати комплексний

підхід, оскільки фінансова стратегія, з одного боку, ко�

релює із загальною стратегією розвитку підприємства,

а з іншого — є основною функцією фінансового менед�

жменту, оскільки передбачає визначення конкретних

фінансових цілей та завдань, обгрунтовує стратегічні

орієнтири фінансової діяльності підприємства. Ми по�

годжуємося з думкою науковця Бланка І.О., який вва�

жає, що фінансова стратегія є одиним із найважливі�

ших видів функціональної стратегії підприємства, що за�

безпечує всі основні напрями розвитку його фінансо�

вої діяльності та фінансових відносин шляхом форму�
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вання довгострокових фінансових цілей, вибору

найбільш ефективних шляхів їх досягнення, адекватно�

го коригування напрямів формування та використання

фінансових ресурсів при зміні умов зовнішнього сере�

довища [2, c. 11].

Сутність фінансової стратегії найповніше розкри�

вається в її функціях, які представлено на рисунку 1.

Отже, фінансова стратегія передбачає визначення

довгострокової мети фінансової діяльності підприєм�

ства, вибір найбільш ефективних способів і шляхів її

досягнення. Поділяємо думку, що завданнями фінансо�

вої стратегії є:

— аналіз та обгрунтування надійних джерел фінан�

сування підприємства;

— визначення перспективних фінансових взаємо�

відносин з іншими підприємствами, фінансовими інсти�

тутами (банками, інвестиційними фондами тощо);

— забезпечення збільшення ринкової вартості

підприємства;

— розробка ефективної системи управління фінан�

сами;

— фінансове забезпечення операційної діяльності;

— визначення оптимального співвідношення між

власним і борговим капіталом;

— розробка інвестиційної стратегії тощо [3, с. 141].

Фінансова стратегія не може бути однаковою для всіх

підприємств, оскільки залежить від розміру суб'єкта гос�

подарювання, стадії його розвитку, сфери діяльності,

фінансового стану, обсягу наявних ресурсів, позиції на

ринку тощо. Однак процес розробки фінансової стратегії

можна представити рядом етапів, які доречно застосо�

вувати на практиці будь�яким підприємствам:

1) встановлення мети. Цей початковий етап є вкрай

важливим, оскільки саме мета задає той чи інший век�

тор розвитку, визначаючи період, на який слід розроб�

ляти фінансову стратегію, обсяги необхідної інформації

для прийняття рішення щодо вибору конкретної стра�

тегії серед альтернативних варіантів. Для правильного

формування довгострокових цілей, варто проаналізу�

вати структуру капіталу та активів підприємства, ефек�

тивність їх використання та оцінити рівень фінансового

ризику в умовах реалізації відповідної стратегії;

2) визначення періоду реалізації. Для ефективного

досягнення поставлених цілей досить важливим є

встановлення періоду, протягом якого реалізація фінан�

сової стратегії буде актуальною Тривалість періоду за�

лежить, в першу чергу, від періоду формування загаль�

ної стратегії розвитку підприємства, динаміки макроеко�

номічних процесів, кон'юнктури фінансового ринку, га�

лузевої приналежності, масштабів діяльності підприє�

мства [4, с. 160];

3) аналіз факторів зовнішнього та внутрішнього сере�

довища. Збір інформації та оцінка цих факторів дозволяє

ефективно сформувати шляхи досягнення поставлених

цілей та врахувати наявні ризики. Цей етап передбачає

аналіз наявних конкурентів, постачальників, фінансових

інститутів; дослідження потреб клієнтів; діяльність держав�

них органів тощо. Водночас слід оцінювати і внутрішні

процеси, які відбуваються на підприємстві. Оцінка внутрі�

шнього середовища передбачає: аналіз грошових потоків;

дослідження потенціалу фахівців підприємства; аналіз

співвідношення власного та позикового капіталу; оцінку

маркетингової діяльності, цінової політики, системи збуту

підприємства тощо [5; 6, с. 136; 7, с. 162];

Рис. 1. Функції фінансової стратегії підприємства
Джерело: [3, c. 139].
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4) оцінка фінансового потенціалу. Цей етап перед�

бачає оцінку наявних фінансових ресурсів підприємства,

ключових показників діяльності (чистий дохід від реалі�

зації продукції, валовий прибуток тощо), обсягу влас�

ного капіталу, показників рентабельності тощо. Саме

фінансовий потенціал є найважливішою характеристи�

кою ефективності фінансово�господарської діяльності

та надійності підприємства;

5) формування цільових завдань відповідно до по�

ставленої мети;

6) визначення необхідних інструментів та методів

для розробки фінансової стратегії (оцінка середньо�

зваженої вартості капіталу, метод EVA, модель Дюпо�

на, система збалансованих показників, модель SGR

тощо);

7) розробка альтернативних варіантів фінансової

стратегії підприємства;

8) оцінка та вибір оптимального варіанта фінансо�

вої стратегії підприємства.

У процесі розробки фінансової стратегії визнача�

ють її узгодженість із загальною стратегією розвитку

підприємства; із прогнозованими змінами на фінансо�

вому ринку та економічними перетвореннями у державі

в цілому; узгодженість цілей та конкретних стратегіч�

них показників між собою [3, с. 176]. Ці кроки є досить

важливими, адже допомагають визначити обсяги ре�

сурсів, необхідних для досягнення поставлених цілей,

оцінити усі можливі ризики, розробити ефективну

фінансову політику на підприємстві тощо. Станом на

сьогодні існує багато методик розробки та оцінки фінан�

сової стратегії. Зокрема вчені Ж. Франшон та І. Романе

розробили методику, засновану на побудові фінансо�

вої матриці [8, c. 56]. Така модель передбачає розраху�

нок трьох показників: результат господарської діяль�

ності (РГД), результат фінансової діяльності (РФД),

результат фінансово�господарської діяльності (РФГД).

Після розрахунку даних показників складається матри�

ця фінансових стратегій фірми, в якій по горизонталі

відкладаються значення РФД, по вертикалі — РГД. За�

галом матриця складається з 9 квадрантів, кожен з яких

характеризує ту чи іншу фінансову стратегію фірми (рис. 2):

— над діагоналлю — зона успіхів — зона позитив�

них значень аналітичних показників;

— під діагоналлю — зона дефіцитів — зона нега�

тивних значень аналітичних показників;

— по горизонталі РФД пов'язаний зі зростанням за�

лучення ресурсів підприємством;

— по вертикалі РГД пов'язаний із реалізацією інве�

стиційного проекту.

Така методика дозволяє оцінити фінансовий стан та

обраний підприємством напрям стратегічного фінансо�

вого планування. Побудова матриці допомагає оцінити

фінансову стратегію підприємства та визначити напрям

дій щодо її зміни, дає можливість керівникам приймати

ефективні рішення щодо використання усіх наявних

фінансових ресурсів, спрямованих на досягнення дов�

гострокових цілей. Матриця дає змогу вирішити пробле�

му реалізації фінансової стратегії у динаміці, що дає

можливість змінювати фінансову стратегію відповідно

до зміни параметрів функціонування підприємства.

Застосування матриці безпосередньо на практиці

дозволить вітчизняним підприємцям ефективно прийма�

ти рішення щодо використання наявного фінансового

потенціалу на підприємстві, попередньо оцінити

успішність власного бізнесу, планувати свій майбутній

стан, цілеспрямовано змінюючи найважливіші показни�

ки діяльності підприємства та знижуючи рівень фінан�

сового ризику. Це дасть змогу модифіковувати фінан�

сову стратегію, задля забезпечення ефективного фун�

кціонування підприємства у динамічних умовах госпо�

дарювання в Україні.

Проте, незважаючи на низку переваг, ця методика

має низку недоліків. Матриця фінансових стратегій не

враховує галузевої специфіки діяльності підприємства,

що, у свою чергу, знижує достовірність отриманих ре�

зультатів, а тому доведеться витратити більше часу, для

аналізу формування фінансової стратегії за декілько�

ма напрямами, задля уникнення неточностей. Також, до

Рис. 2. Матриця фінансових стратегій Ж. Франшона та І. Романе
Джерело: [8].
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недоліків цієї методики слід віднести і певну її суб'єк�

тивність. Адже під час визначення відповідного квад�

ранту матриці фінансовий аналітик приймає рішення на

власний розсуд, яке може бути помилковим [9, с. 42].

Вважаємо, що за правильного використання матриці

фінансових стратегій з урахуванням виявлених недоліків

можна досягти позитивного впливу на розвиток підприє�

мства. Однак для достовірної комплексної оцінки фінан�

сової стратегії потрібно використовувати й інші інстру�

менти стратегічного менеджменту.

Нині у світі досить активно впроваджуються авто�

матизовані системи управління класу ERP. ERP — сис�

тема (Enterprise Resources Planning) — це корпоратив�

на інформаційна система для автоматизації плануван�

ня, обліку, контролю та аналізу всіх основних бізнес�

процесів та вирішення бізнес�завдань в масштабі

підприємства. ERP�системи — це комплекс інтегрова�

них додатків, які на єдиному інформаційному просторі

підтримують усі головні аспекти управлінської діяль�

ності підприємств — планування ресурсів (фінансових,

людських, матеріальних), оперативне управління вико�

нанням планів (включаючи постачання, збут, ведення

договорів), усі види обліку, аналіз результатів госпо�

дарської діяльності. Такі системи дають можливість

охопити повну картину діяльності підприємства та

змінювати стратегію з урахуванням великої кількості

факторів. За допомогою даної системи можна здійсню�

вати усі види фінансового планування, формувати бюд�

жети, аналізувати основні показники діяльності.

Системи ERP допомагають компаніям легко керува�

ти своїми операціями по всьому світу. Для прикладу, у

нещодавньому дослідженні, проведеному компанією

Panorama Consulting Solutions [10], 63% компаній ви�

користовували програмне забезпечення ERP для усунен�

ня неефективності таких процесів, як відстеження за�

мовлень. Замість окремих комп'ютерних систем ERP

використовує уніфіковану програму, яка зв'язує різні

функціональні підрозділи, такі як фінанси, HR, вироб�

ництво, складування, планування, закупівля, інвентари�

зація, продаж та маркетинг. У цьому випадку програм�

не забезпечення взаємопов'язане, щоб інформація мог�

ла бути загальною для всієї організації. Як тільки одне

відділення закінчить оновлення та обробку замовлен�

ня, воно автоматично перенаправляється в наступний

відділ, щоб усім було відомо про внесені зміни.

Ринок управлінських систем є достатньо широким,

проте все частіше великі підприємства віддають пере�

вагу управлінській системі SAP R/3 ERP. Українські

підприємства також мають досвід у використанні SAP�

систем. Зокрема, завдяки застосуванню сучасних SAP�

технологій досягнуто якісно нового рівня організації

кошторисного та операційних процесів Національного

банку України, управлінської звітності, забезпечено

централізований контроль та обробку даних, повну про�

зорість інформації первинного та бухгалтерського об�

ліку [11, с. 14]. Використання SAP підприємством по�

кращує прозорість та універсальність даних. Завдяки

однократному введенню інформації зберігається її

точність, забезпечується збереження, а також стає не�

можливою втрата документів та неправильне трактуван�

ня даних. Зменшення кількості етапів та ланок переда�

вання інформації про роботу усіх структурних під�

розділів дозволило менеджерам отримувати інформа�

цію вчасно та забезпечити роботу кардинально нової

моделі роботи підприємства.

Серед недоліків ERP�систем ми виділяємо такі: ви�

сока вартість впровадження, високі вимоги до апарат�

ної (серверної) частини, складна система забезпечення

безпеки даних, потреба у своєчасному технічному об�

слуговуванні. Проте варто зазначити, що попри високу

вартість впровадження та підтримки системи, резуль�

тати від її використання можуть значно перевищувати

витрати.

Досить поширеною сьогодні є програма "Рroject

Еxpert". Project Expert — це система підтримки прий�

няття рішень, призначена для підготовки бізнес�планів

та створення фінансових моделей нового або діючого

підприємства незалежно від його галузевої приналеж�

ності і масштабів. В основу Project Expert покладено

методику UNIDO і Всесвітнього Банку. Погоджуємося,

що цей інструмент корисний для: розробки детального

плану розвитку підприємства; створення фінансової

моделі бізнесу та визначення найефективнішого із вар�

іантів фінансової стратегії; опису та аналізу інвестицій�

них проектів; оцінки впливу зовнішніх і внутрішніх фак�

торів; порівняння різних сценаріїв розвитку підприєм�

ства; розрахунку точки беззбитковості для власної про�

дукції; оцінки прибутковості роботи окремих підрозділів

підприємства; контролю за виконанням проектів шля�

хом порівняння планових і фактичних показників тощо

[12, с. 45].

Вважаємо, що ця програма може стати корисним

інструментом стратегічного менеджменту для вітчиз�

няних підприємств. Для прикладу, "Рroject Еxpert"

надає можливість сформувати інфляційну картину

інвестиційного проекту. Для цього потрібно лише за�

дати індивідуальні показники інфляції та тенденції їх

зміни у вигляді річних та щомісячних показників, що

характеризують певну групу (статтю витрат), а також

окремі види продукції та послуг. Також Project Expert

допомагає враховувати особливості податкової сис�

теми, що теж є актуальним питанням для підприємств

в Україні. Потрібно лише визначити організаційно�

правову форму господарювання та положення чинно�

го Податкового Кодексу України. Тобто слід чітко

визначити, у якій системі оподаткування буде реалі�

зовуватися проект.

На основі розробленої фінансової стратегії фор�

мується фінансова політика підприємства. Розробка та

реалізація фінансової політики підприємства, базую�

чись на фінансовій стратегії, дає змогу вирішувати кон�

кретні завдання за відповідними напрямами фінансової

діяльності. Тобто фінансова стратегія спрямовує керів�

ництво на прийняття рішень, які забезпечують досягнен�

ня поставлених цілей. Фінансова політика підприємства

відповідно до напрямів його фінансової діяльності охоп�

лює такі складові:

— управління активами (фінансування оборотних та

необоротних активів, управління товарно�матеріальни�

ми цінностями, грошовими активами, дебіторською за�

боргованістю тощо);

— управління капіталом (визначення вартості капі�

талу, оптимізація структури капіталу, кредитна політи�

ка, інвестиційна політика);
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— управління грошовими потоками (від операцій�

ної, інвестиційної та фінансової діяльності);

— управління інвестиціями (управління реальними,

фінансовими інвестиціями, інвестиційним портфелем);

— управління прибутком (формування та розподіл

прибутку, управління використанням чистого прибутку,

дивідендна політика);

— управління фінансовими ризиками (виявлення,

встановлення основних факторів впливу на рівень

фінансових ризиків, оцінювання, розробка шляхів ней�

тралізації фінансових ризиків, фінансова стабілізація

підприємства).

Реалізація фінансової стратегії здійснюється шля�

хом конкретизації цілей у межах оперативного та так�

тичного планування. Методи реалізації фінансової стра�

тегії можуть базуватися на гнучкому бюджеті (передба�

чено визначати витрати на підставі нормативів), відсот�

ку від продажів (визначається рівень прибутку від зап�

ланованих обсягів реалізації), беззбитковості, уп�

равлінні витратами [13, с. 163]. Реалізація фінансової

стратегії — складний процес, який потребує контролю

на оперативному та стратегічному рівнях. Контроль

фінансової стратегії здійснюється шляхом забезпечен�

ня прибутковості і ліквідності підприємства у короткос�

троковому періоді та з метою забезпечення досягнен�

ня цілей довгострокового періоду. На оперативному

рівні здійснюється контроль за бюджетуванням, пошук

слабких місць у діяльності підприємства, встановлюють�

ся причини відхилення від планових показників,

відслідковується ефективність прийнятих поточних

рішень. На стратегічному рівні контроль передбачає

аналіз змін внутрішніх та зовнішніх чинників, ефектив�

ності інноваційно�інвестиційних рішень тощо.

Нині недостатність використання переваг страте�

гічного підходу до управління на вітчизняних підприєм�

ствах зумовлена не лише нестабільністю політичної та

економічної ситуації в країні, а й невідповідністю філо�

софії підприємств ринковим умовам. Сучасні підприєм�

ства зосереджені на короткострокових цілях, досить

часто не конкретизуються середньо� та довгострокові

дії на майбутнє, відсутній раціональний розподіл наяв�

них ресурсів, більшість підприємців не мають відповід�

них знань та навичок, тому не приділяють належної уваги

розробці фінансової стратегії тощо. Безсистемне управ�

ління стратегічним розвитком підприємств зумовлює не�

гативні наслідки, зокрема: поглиблення системної кри�

зи, а в деяких випадках і кризи стратегічного розвитку

на підприємствах, зменшення ефективності використан�

ня наявних ресурсів, дефіцит капіталу, низьку конкурен�

тоспроможність підприємств малого та середнього

бізнесу тощо. Для прикладу, проаналізуємо рента�

бельність діяльності великих, середніх, малих та мікро�

підприємств в Україні у 2014—2018 рр. (табл. 1). Стати�

стичні дані свідчать, що протягом періоду, який дослід�

жується, досить високим є рівень рентабельності діяль�

ності великих підприємств порівняно з малим та се�

реднім бізнесом. Рівень рентабельності діяльності се�

редніх та малих підприємств (у тому числі й мікропідп�

Рівень рентабельності (збитковості) 
операційної діяльності підприємств 

Рівень рентабельності (збитковості) 
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2014 -4,1 0,7 -3,6 -17,9 -30,1 -14,2 -11,1 -12,5 -26,5 -40,2 
2015 1,0 4,0 0,0 -4,2 -8,2 -7,3 -7,0 -5,0 -13,6 -20,4 
2016 7,4 8,8 6,9 5,2 -0,4 0,6 2,4 0,7 -3,6 -11,7 
2017 8,8 11,2 7,3 6,5 2,4 3,0 5,2 3,1 -2,0 -8,0 
2018 8,1 9,1 7,0 8,3 4,7 4,5 5,2 4,6 2,7 –1,8 

Таблиця 1. Рентабельність діяльності підприємств за їх розмірами в Україні у 2014—2018 рр.

Джерело: складено авторами за даними [14].

У тому числі 
Кількість суб’єктів господарювання, 

одиниць 
Частка суб’єктів господарювання у 

загальній кількості, у % Роки Усього 

великі середні малі 
з них 
мікро-
підп-ва 

великі середні малі 
з них 
мікро- 
підп-ва 

2014 1932161 497 16618 1915046 1859887 0 0,9 99,1 96,3 
2015 1974318 423 15510 1958385 1910830 0 0,8 99,2 96,8 
2016 1865530 383 15113 1850034 1800736 0 0,8 99,2 96,5 
2017 1805059 399 15254 1789406 1737082 0 0,9 99,1 96,2 
2018 1839593 446 16476 1822671 1764737 0 0,9 99,1 95,9 

Таблиця 2. Частка суб'єктів великого, середнього, малого
та мікропідприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання

в Україні протягом 2014—2018 рр.

Джерело: складено авторами за даними [15].
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риємств) протягом усього періоду був нижчим, порівня�

но зі значенням даного показника для великих під�

приємств.

Такі дані свідчать про негативну ситуацію, оскільки

саме суб'єкти малого підприємництва становлять най�

більшу частку у загальній кількості суб'єктів господа�

рювання протягом останніх років в Україні (табл. 2).

Це ще раз підтверджує, що питання застосування

інструментів стратегічного менеджменту залишається

актуальним для вітчизняних підприємств малого та се�

реднього бізнесу.

Зарубіжні підприємства, натомість, приділяють

значну увагу стратегічній формі фінансового плануван�

ня, використовуючи різні інструменти, зокрема, збалан�

совану систему показників (Balanced ScoreCard), яка є

досить поширеним інструментом стратегічного управ�

ління за кордоном. У сучасному розумінні, дана мето�

дика не лише дає повне уявлення щодо оцінки ефектив�

ності бізнесу в комплексному ракурсі, тобто з точки зору

як фінансових, так і нефінансових показників, а й надає

можливість управляти реалізацією довгострокової стра�

тегії [16, с. 75]. Збалансована система показників вияв�

ляє фактори, які створюють передумови для досягнен�

ня довгострокових цілей, спрямованих на примножен�

ня вартості та підвищення конкурентоспроможності

підприємства. Такий підхід дозволяє збільшувати ефек�

тивність прийнятих управлінських рішень, контролюва�

ти найбільш важливі фінансові та нефінансові показни�

ки діяльності (Key Performance Indicators), які є ключо�

вими для підприємства. Значення KPI відображають як

ефективність бізнесу у цілому, так і окремих бізнес�про�

цесів, структурних підрозділів, фахівців. Збалансована

система показників включає показники, що вимірюють

досягнення цілей (безпосередньо KPI), і показники, які

відображають процеси, що забезпечують досягнення

цих цілей (оперативні показники). Така методика перед�

бачає побудову причинно�наслідкових зв'язків між KPI

та оперативними показниками, стратегічним та опера�

ційним рівнями управління, минулими та майбутніми ре�

зультатами, а також між внутрішніми та зовнішніми

аспектами діяльності компанії. Таким чином, BSC є

цілісною та стратегічно орієнтованою методикою [17].

З метою прийняття стратегічних фінансових та інвес�

тиційних рішень зарубіжні науковці використовують різно�

манітні методи та моделі, що дозволяють тим чи іншим

способом обрати оптимальний варіант розвитку підприє�

мства. Основними моделями фінансового планування і

прогнозування є: побудова плану на базі зміни обсягу про�

дажів; регресійне прогнозування; лінійне програмування;

імітаційне моделювання; планування опціонів. Результа�

том застосування моделей фінансового планування і про�

гнозування є варіанти прогнозу фінансових звітів: балан�

су активів і пасивів, звіту про прибутки і збитки та звіту про

рух грошових коштів, а також прогнозні значення таких

важливих показників, як курс акції (PPS), прибуток на ак�

цію (EPS), дивіденд на акцію (DPS). Погоджуємося з дум�

кою, що ефективність застосування будь�якої моделі за�

лежить від правильності її формулювання та побудови [18,

с. 35]. Використання моделей фінансового планування дає

змогу детально проаналізувати фінансовий стан під�

приємства та раціонально оптимізувати його діяльність за

одночасного скорочення витрат.

Отже, більшість успішних зарубіжних підприємств

приділяють особливу увагу стратегічному фінансовому

менеджменту. Ключовою рисою такого управління є

примноження прибутку не лише сьогодні, але і в май�

бутньому. На нашу думку, вітчизняним підприємствам

слід приділити особливу увагу стратегічному напрямку

не лише для збільшення прибутку, а й з метою збере�

ження стійкого фінансового стану за умов нестабіль�

ності економіки. Необхідність запровадження стратегі�

чного підходу на вітчизняних підприємствах зумов�

люється також іншими причинами, серед яких: занадто

висока частка боргового капіталу, відсутність інновац�

ійних рішень, наукових розробок, негнучкий менедж�

мент тощо.

Для послаблення негативного впливу зазначених

факторів, вітчизняним підприємствам варто ставити пе�

ред собою довгострокові цілі та розробляти фінансову

стратегію. Вважаємо, що цьому сприятиме виконання

таких дій:

— встановлення мети та загального періоду фор�

мування стратегії;

— визначення впливу факторів зовнішнього се�

редовища на діяльність підприємства, формування

ефективних форм взаємодії з конкурентами, поста�

чальниками, фінансовими інститутами та інтегрованих

взаємозв'язків у внутрішньому середовищі під�

приємства;

— вибір стратегічної моделі розвитку підприємства

з урахуванням стадії його життєвого циклу;

— конкретизація цільових показників та розробка

політики стратегічного управління за найбільш важли�

вими напрямами діяльності підприємства;

— розробка альтернативних стратегій розвитку

підприємства та сценаріїв їх реалізації;

— оцінка розробленої стратегії розвитку підприєм�

ства, контроль за її реалізацією та коригування в умо�

вах змін макросередовища [19].

Протягом останніх років Урядом України здійсне�

но певні кроки з метою підтримки малого та середньо�

го бізнесу. Зокрема, створено регіональні Центри

підтримки підприємництва (ЦПП). Такі центри надають

базовий рівень безкоштовної інформаційної та консуль�

тативної підтримки бізнесу з акцентом на наявних

можливостях: доступні програми підтримки МСП та по�

рядок участі в них, проведення навчальних та інформа�

ційних заходів. Водночас, на нашу думку, центри

підтримки підприємництва та інші подібні заклади по�

винні акцентувати увагу підприємців на важливості роз�

робки фінансової стратегії, ознайомлювати та консуль�

тувати їх щодо вибору того чи іншого інструменту стра�

тегічного менеджменту, супроводжувати у процесі впро�

вадження сучасних корпоративних інформаційних сис�

тем тощо. Саме популяризація стратегічного фінансо�

вого менеджменту в українському бізнес�середовищі

дасть змогу розвивати професійні знання підприємців з

метою прийняття ними ефективних управлінських фінан�

сових рішень.

Ми вважаємо запровадження стратегічного менед�

жменту на вітчизняних підприємствах об'єктивно необ�

хідним процесом у сфері організації управління бізне�

сом, який підвищує конкурентоспроможність під�

приємств, готовність до непередбачуваних змін та
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сприяє узгодженому досягненню коротко�, середньо�

та довгострокових цілей.

ВИСНОВКИ
Отже, на основі проведеного дослідження сутності,

функцій та ролі фінансової стратегії у функціонуванні

підприємства, можна зробити висновок, що розробка

та реалізація ефективної фінансової стратегії є необ�

хідними діями для підвищення конкурентоспроможності

та фінансової стабільності вітчизняних підприємств.

Головною метою фінансової стратегії підприємства

є максимізація його ринкової вартості та забезпечення

ефективного функціонування у ринкових умовах. На

формування фінансової стратегії підприємства вплива�

ють такі основні чинники: узгодженості стратегії із за�

гальною стратегією, передбачуваними змінами зовніш�

нього середовища та внутрішнім потенціалом, внутріш�

ньої збалансованості параметрів фінансової стратегії,

реалізованості фінансової стратегії, прийнятності рівня

ризиків, пов'язаних із реалізацією фінансової стратегії,

ефективності реалізації фінансової стратегії.

Головними проблемами розробки та реалізації

фінансової стратегії на вітчизняних підприємствах є:

нестабільність політичної та економічної ситуації в

країні, відсутність конкретизації середньо� та довгост�

рокових цілей, нераціональний розподіл наявних ре�

сурсів, відсутність відповідних знань у більшості

підприємців тощо. Для зниження негативного впливу

зазначених факторів потрібно приділяти особливу ува�

гу стратегічному управлінню з боку підприємців, а та�

кож з боку держави пропагувати і створювати умови для

отримання підприємцями необхідних знань щодо роз�

робки фінансової стратегії.

Фінансова стратегія відіграє важливу роль в управ�

лінні підприємством, без її врахування неможливе успі�

шне функціонування у сучасному конкурентному ринко�

вому середовищі. Отже, для підвищення ефективності

розробки та імплементації фінансової стратегії на вітчиз�

няних підприємствах, необхідними є подальші досліджен�

ня практичного механізму реалізації фінансової стратегії

на підприємствах з урахуванням світового досвіду.
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