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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні умови господарювання, що характеризують*

ся прискореними темпами змін у середовищі функціону*
вання підприємств, політичною нестабільністю у державі,
економічною кризою, наростаючою конкуренцією, вима*
гають від вітчизняних підприємств відмови від реактивної
форми управління фінансовими ресурсами підприємства
і зумовлюють необхідність розробки та реалізації ефек*
тивної фінансової стратегії підприємства, що дозволить за*
безпечити його платоспроможність і прибутковість, а та*
кож стійке положення на ринку в динамічному конкурент*
ному середовищі. Актуальність дослідження сутності та
фінансової стратегії та фінансової політики підприємства
полягає в тому, що фінансові ресурси є, з одного боку, як
джерелом формування всіх інших видів ресурсів, так і об*
меженням масштабів та напрямів діяльності підприємства,
та необхідною передумовою для розробки інших функці*
ональних стратегій — з іншого.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Широке коло питань, пов'язаних із дослідженням стра*
тегічного фінансового управління та сутності фінансової
стратегії і політики, висвітлене у працях таких науковців,
як Ансофф І., Ареф’єва О., Балабанов І., Бланк І., Буря*
ковський В., Веретенникова Г., Горицька Н., Гриньов А.,
Кармазін В., Лушин С., Павлова Л., Л. Радова, Савчук В.,
Слєпов В., Станіславчик О., Ушакова Н., Череп А., Щелку*
нов В., Ястремська О. та ін. Проте у більшості наукових
праць розглядаються лише окремі аспекти й елементи
фінансової стратегії і політики, що зумовлює необхідність
їхнього узагальнення й систематизації для подальших дос*
ліджень, оскільки в сучасному економічному середовищі
їм належить важлива роль у процесі формування загаль*
ної стратегії розвитку підприємства.

Мета дослідження полягає в узагальненні існуючих
підходів до визначення сутності та значення фінансо*
вої стратегії і фінансової політики підприємства та виз*
начення її основних елементів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Огляд економічної літератури [1—8] свідчить про існу*

вання різних підходів щодо трактування сутності поняття
"фінансова стратегія". Так, фінансову стратегію підприє*
мства розглядають, з одного боку, як орієнтовану на пер*
спективу систему дій персоналу з ефективного залучен*
ня, використання й перерозподілу фінансових ресурсів,
спрямовану на досягнення фінансових цілей, що забезпе*
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чують економічний і соціальний розвиток підприємства [4,
с. 15], з іншого — як функцію управління фінансовими по*
токами підприємства з метою збільшення його вартості за
умови збереження фінансової рівноваги, яка забезпечуєть*
ся оптимальним співвідношенням між довгостроковою,
поточною ліквідністю та рентабельністю [7, с. 47].

Бланк І. визначає фінансову стратегію як систему дов*
гострокових цілей фінансової діяльності підприємства та
найбільш ефективних шляхів їх досягнення [3, с. 69]. У
більш вузькому розумінні фінансову стратегію підприє*
мства розглядають як напрям дій підприємства з пере*
розподілу засобів, які надходять у його розпорядження,
а точніше, якими розпоряджається підприємство на мо*
мент оцінювання його фінансового стану [8, с. 14].

Фінансову стратегію визначають також як генераль*
ний план дій підприємства, що охоплює формування
фінансів і їх планування для забезпечення фінансової ста*
більності підприємства та включає такі напрями: плануван*
ня, облік, аналіз і контроль за фінансовим станом; оптим*
ізація основних і обігових коштів, розподіл прибутку [5, с.
17]. При цьому не враховуються такі важливі аспекти уп*
равління фінансами підприємства, як структура активів і
пасивів, зміни у структурі капіталу, капітальні вкладення,
фінансові ризики і заходи з антикризового управління.

Основними завданнями фінансової стратегії підпри*
ємства є такі:

— визначення перспектив розвитку фінансових
взаємовідносин підприємства з діловими партнерами;

— обгрунтування основних джерел фінансового за*
безпечення діяльності підприємства;

— вибір оптимальних способів інвестиційної діяль*
ності підприємства;

— зведення до мінімуму фінансових ризиків під*
приємства;

— забезпечення фінансової стійкості та рентабель*
ності діяльності підприємства [8, с.14];

— визначення способів проведення успішної фінан*
сової стратегії та використання фінансових можливостей;

— визначення перспективних фінансових взаємов*
ідносин із суб єктами господарювання,бюджетом,бан*
ками тощо;

— фінансове забезпечення операційної та інвести*
ційної діяльності;

— вивчення економічних та фінансових можливос*
тей ймовірних конкурентів;

— розробка способів виходу з кризового стану та ме*
тодів управління за умов кризового стану підприємств [6].

Таким чином, узагальнення існуючих підходів до
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визначення поняття "фінансова стратегія" дозволило ви*
ділити такі основні характеристики фінансової стратегії
підприємства, що відображають її сутнісно*змістове на*
повнення і спрямованість на вирішення першочергових
завдань щодо забезпечення належних умов стійкого
функціонування підприємств:

— враховує фінансові можливості підприємств при
зміні характеру впливу зовнішніх та внутрішніх факторів,

— забезпечує відповідність фінансово*економічних
можливостей підприємства кон'юнктурі товарного та
фінансового ринків;

— сприяє ефективному використанню капіталу
підприємства та визначає оптимальну його структуру;

— передбачає визначення довгострокових цілей
фінансової діяльності підприємства та вибір найефек*
тивніших способів їхнього досягнення;

— визначає доцільний напрям фінансової діяльності
підприємства;

— спрямована на максимізацію прибутку та ринко*
вої вартості підприємства та передбачення майбутньо*
го стану підприємства;

— відображає підпорядкованість цілей фінансової
стратегії загальній стратегії економічного розвитку
підприємства;

— орієнтована на економію витрат і мобілізацію ка*
піталу для розробки і реалізації інших функціональних
стратегій;

— забезпечує процес балансування матеріальних і
фінансових потоків;

— передбачає встановлення необхідних умов для
оптимальних взаємовідносин з усіма контрагентами з
урахуванням їхніх інтересів.

Необхідною умовою при розробці фінансової стра*
тегії є урахування динаміки змін макроекономічних по*
казників, тенденцій та розвитку фінансових та товарних
ринків, ризику неплатежів, інфляційних коливань,
фінансової кризи, галузевих особливостей діяльності
підприємства, стадію його життєвого циклу тощо.

Успішна діяльність підприємства багато в чому за*
лежить від того, наскільки виважено та ефективно сфор*
мовано фінансову політику як складову фінансової
стратегії, що охоплює всі напрями управління фінанса*
ми (активами, капіталом, грошовими потоками, інвес*
тиціями, ризиками, антикризове управління тощо) на
окремих етапах здійснення фінансової стратегії підприє*
мства, по кожному з яких розробляється система за*
ходів, що забезпечує досягнення основних стратегічних
фінансових цілей підприємства.

Фінансова політика є формою реалізації фінансо*
вої ідеології та стратегії підприємства в розрізі найбільш
важливих аспектів фінансової діяльності на окремих
етапах її здійснення [3, с. 47]. До основних елементів
фінансової політики належать:

— кредитна політика, що передбачає аналіз і пла*
нування грошових потоків, вибір стратегії залучення
зовнішніх ресурсів (кредити, емісійна форма залучен*
ня капіталу), управління дебіторською і кредиторською
заборгованістю, розробка облікової і податкової пол*
ітики, контроль і управління витратами;

— інвестиційна політика, що полягає у визначенні
загального обсягу інвестицій корпорації, способів раціо*
нального використання нагромаджень, сполучення

різних напрямів фінансування, розміщення мобілізова*
них засобів [2];

— дивідендна політика як інструмент регулювання
корпоративних відносин, структури та величини власного
капіталу, спрямований на оптимізацію чистого прибутку;

— амортизаційна політика, що полягає в інтенсив*
ності оновлення основних фондів з поступовою експ*
луатацією їх у процесі виробничої діяльності й спрямо*
вана на збільшення за рахунок внутрішніх джерел по*
току власних фінансових ресурсів

— цінова політика, метою якої є досягнення найбільш
вигідних обсягів продажів, середніх витрат на виробницт*
во і найвищого можливого рівня прибутковості операцій;

— політика розміщення цінних паперів підприємства
на фондовому ринку із визначенням витрат використан*
ня різних фондових інструментів (визначення видів
цінних паперів (акції, векселя, облігації), вибір первин*
ного дилера цінних паперів чи паперів портфельного
інвестора й узгодження з ним умов продажу і торгово*
го майданчика для первинних торгів, що супроводжу*
ватиме рекламну кампанію і т.д.);

— підготовка пропозицій із продажу, здачі в орен*
ду і застави частини активів чи ліквідації консервації ок*
ремих потужностей і об'єктів (у тому числі нерентабель*
них, мобілізаційних) [1].

ВИСНОВКИ
На відміну від фінансової стратегії, фінансова пол*

ітика формується лише за конкретними напрямами
фінансової діяльності підприємства, що обумовлює не*
обхідність забезпечення відповідних умов для найбільш
ефективного фінансового управління для досягнення
головної стратегічної мети діяльності підприємства. В
цілому, розробка та реалізація фінансової стратегії і
фінансової політики дозволяє не тільки підвищити ефек*
тивність фінансової діяльності підприємства а й забез*
печує прийняття виважених управлінських рішень, по*
в'язаних з фінансовим розвитком підприємства.
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