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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сутність фінансової стратегії та її харак-

терні риси. Представлено основні етапи процесу формування 
фінансової стратегії підприємств, проаналізовано переваги за-
рубіжного досвіду формування та реалізації фінансової стра-
тегії. Розглянуто алгоритм формування фінансової стратегії 
підприємствами.
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ний досвід, формування фінансової стратегії.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены сущность финансовой стратегии 

и её характерные черты. Представлены основные этапы про-
цесса формирования финансовой стратегии предприятий, 
проанализированы преимущества зарубежного опыта форми-
рования и реализации финансовой стратегии. Рассмотрен ал-
горитм формирования финансовой стратегии предприятиями.

Ключевые слова: стратегия, финансовая стратегия, за-
рубежный опыт, формирование финансовой стратегии.

АNNOTATION
The article examines the nature of the financial strategy and its 

characteristics. The basic stages of development of financial strat-
egies of enterprises advantages analysis of foreign experience 
of formation and implementation of financial strategies. The algo-
rithm of formation of financial strategy.

Keywords: strategy, financial strategy, international experi-
ence, development of financial strategy.

Постановка проблеми. Нині в Україні рин-
кові перетворення в економіці відображаються 
на становищі підприємств, багато з них перебу-
вають в кризовому стані. Механізм формування 
та реалізації фінансової стратегії на підприєм-
ствах України є недостатньо якісним, тому для 
того, щоб покращити свій фінансовий стан, під-
приємства намагаються впроваджувати зару-
біжний досвід реалізації фінансової стратегії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Суттєвий внесок у вирішення проблеми форму-
вання і реалізації фінансової стратегії на під-
приємствах зробили такі зарубіжні вчені-еконо-
місти, як Д. Кліланд, Дж. Ламбен, М. Портер, 
Д. Таргет, І. Ансофф, а також такі вітчизняні 
науковці, як, зокрема, І.О. Бланк, В.О. Віноку-
ров, А.О. Старостін, М.Г. Чумаченко, А.Ф. Пав-
ленко, С.І. Шкарабан, В.В. Сопко, Є.В. Мниха, 
І.Т. Балабанов, І.О. Бланко.

Виділення не вирішених раніше частини 
загальної проблеми. Поняття «стратегія» не 

є однозначним. Відповідно, не є однознач-
ними й підходи вчених до визначення сутності 
та видів фінансової стратегії.

Мета статті полягає у висвітленні поняття 
фінансової стратегії та процесів формування 
фінансової стратегії.

Під час дослідження розглянуто напрями 
проведення фінансового аналізу підприємства 
на Україні та за її межами.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Фінансова стратегія є найважливішою підсис-
темою корпоративної стратегії, тому доцільно 
розглянути сучасні підходи до визначення 
фінансової стратегії, які зображені у табл. 1.

Фінансова стратегія має вигляд довгострокової 
програми конкретних дій з використання влас-
них і залучених зовнішніх фінансових ресурсів 
в організації для досягнення стратегічної конку-
рентної переваги. Виходячи з цього, виділяють 
такі характерні риси фінансової стратегії [8]:

1) фінансовий фактор – найважливіший 
критичний фактор будь-якого бізнесу як у його 
тактичному, так і в стратегічному аспектах;

2) фінансовий вимірник – єдиний вимірник 
усіх ключових характеристик будь-якого біз-
несу; фінансовий аспект притаманний кожній 
спеціалізованій стратегії;

3) діяльність з розробки контролю за реалі-
зацією фінансової стратегії, яка є однією з най-
більш централізованих.

Фінансова стратегія є універсальною стра-
тегією, через яку відбувається інтегрування 
всіх спеціалізованих стратегій в єдину і цілісну 
стратегію організації [8].

Н.А. Хрущ вважає, що етапи формування 
фінансової стратегії підприємства є основою 
організаційної моделі формування на зару-
біжних підприємствах. Основні етапи процесу 
формування фінансової стратегії підприємства 
містять систему критеріїв вибору стратегії, які 
дають змогу оцінити основні характеристики 
майбутньої стратегії та встановити її переваги 
порівняно з іншими стратегіями [9].

Ключовими елементами у процесі форму-
вання фінансової стратегії є: гр
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– визначення головної цілі (місії);
– постановка системи цілей (завдань), 

які зумовлюють фінансовий аспект усіх видів 
діяльності підприємства;

– визначення періоду реалізації, від якого 
залежить основний зміст стратегії;

– аналіз факторів зовнішнього середовища, 
що визначають цілі та зміст майбутньої страте-
гії [9].

У процесі діагностування та оцінки страте-
гічних можливостей фінансового розвитку під-
приємства здійснюються:

– аналіз та оцінка фінансового стану підпри-
ємства з метою ідентифікації стану підприємства 
та виявлення особливостей його розвитку;

– аналіз факторів внутрішнього фінансо-
вого середовища для виявлення напряму їх дії 
на кінцеві результати діяльності підприємства;

– комплексний аналіз та діагностика вну-
трішнього фінансового потенціалу з метою 
встановлення його рівня для забезпечення стра-
тегічних можливостей фінансового розвитку 
підприємства [9].

Особлива увага приділяється розробленню, 
вибору та оцінюванню складових фінансової 
стратегії підприємства, а саме:

– розробленню множини варіантів фінансо-
вої стратегії;

– обґрунтуванню системи критеріїв вибору 
стратегії, що дає змогу науково обґрунтувати 
прийняття базового варіанта;

– оцінюванню та вибору оптимального най-
більш привабливого варіанта стратегії;

– розробленню та уточненню складових 
фінансової політики підприємства, що здійсню-
ються за конкретними напрямами фінансової 
діяльності, такими як податкова, амортиза-
ційна, дивідендна, емісійна політика [9].

На етапі реалізації та контролю (моніто-
рингу) виконання розробленої фінансової стра-
тегії здійснюються:

– реалізація стратегії, що передбачає взає-
модію підприємства із зовнішніми контраген-
тами;

– процес постійного відстеження вико-
нання розробленої стратегії засобами контр-
олю та моніторингу, за результатами якого 
забезпечуються встановлення рівня отримання 
фактичних проміжних та кінцевих результа-
тів відносно запланованих, а також своєчасне 
коригування фінансової стратегії підприємства;

– оцінка якості фінансової стратегії, яка 
здійснюється на основі аналізу кількісних 
та якісних параметрів, що дає можливість 
комплексно охарактеризувати результат, власне 
процес фінансової діяльності підприємства, а 
за необхідності корегувати складові фінансової 
стратегії підприємства [9].

На рис. 1 ми можемо бачити, як схематично 
виглядають основні етапи процесу формування 
фінансової стратегії та критерії вибору страте-
гії, які дають змогу оцінити основні характе-
ристики майбутньої стратегії та встановити її 
переваги порівняно з іншими стратегіями.

Ефективність системи корпоративного 
управління підприємством обумовлюється 
ефективністю окремих складових, що її форму-
ють. Особливо важливим науково-практичним 
завданням є забезпечення взаємозв’язку, вза-
ємообумовленості та взаємовпливу між систе-
мою корпоративного управління загалом та її 
складовими елементами зокрема.

Для аналізу фінансового стану підприєм-
ства використовується система взаємозалежних 
показників, які базуються на даних бухгалтер-
ської й статистичної звітності підприємства.

Напрями проведення фінансового аналізу 
підприємства відрізняються у вітчизняній 
та зарубіжній практиці.

У вітчизняній практиці перевага віддається:
– оцінці майнового стану;
– аналізу ліквідності та платоспроможності;

Таблиця 1
Сучасні підходи до визначення фінансової стратегії

Автор Визначення з позиції автора
А.А. Томпсон 
А.Дж. Стрі-
кленд [1]

Стратегію найкраще розглядати «як комбінацію із запланованих дій і швидких рішень 
з адаптації до нових досягнень та нової диспозиції на полі конкурентної боротьби» [1]. 
Елемент незапланованості завжди присутній у будь-якій стратегії, що й відрізняє її від 
визначеного плану [2].

О.М. Ста-
ніславчик 
[3, с. 47]

Розглядає фінансову стратегію як функцію управління фінансовими потоками підпри-
ємства з метою збільшення його вартості за умови збереження фінансової рівноваги, яка 
забезпечується оптимальним співвідношенням між довгостроковою, поточною ліквідністю 
та рентабельністю [3, с. 47].

І.О. Бланк 
[4, с. 69]

Визначає фінансову стратегію як систему довгострокових цілей фінансової діяльності 
підприємства і найбільш ефективних шляхів їх досягнення [4, с. 69]. Такої ж точки зору 
дотримуються З.Е. Шершньова та С.В. Оборська [5, с. 33].

Ю.А. Путятін, 
О.І. Пушкар, 
О.М. Тридід 
[6, с. 49]

Фінансову стратегію розглядають як результат прийняття стратегічних рішень щодо 
питань ефективного залучення фінансових ресурсів та їх використання. Такий підхід 
у контурі єдиної фінансової стратегії дає змогу виділити два її аспекти, такі як інвести-
ційна стратегія і стратегія фінансування [6, с. 49].

А.Б. Крутик, 
М.М. Хайкин 
[7, с. 120]

Розглядають фінансову стратегію широко і пов’язують її з фінансовим плануванням. Під 
час формування фінансових стратегій та аналізу забезпечення конкурентоспроможності 
підприємства як «фундаменту» варто звернути увагу на те, що всі підсистеми постійно 
розвиваються відповідно до динамічного розвитку ринкових відносин та конкурентного 
середовища з метою задоволення потреб споживачів [7, с. 120].
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– аналізу рентабельності;
– аналізу ділової активності;
– аналізу фінансових результатів діяльності 

підприємства [10].
Переважними напрямами проведення фінан-

сового аналізу підприємства закордоном є:
– аналіз активів (який визначає співвідно-

шення і зміни статей за рівнем їх ліквідності, а 
саме грошових коштів, коштів у розрахунках, 
запасів, постійних активів [11]);

– аналіз пасивів (у структурі пасивів 
виділяють поточні зобов’язання (кредити 
та кредиторська заборгованість); довгостро-
кові зобов’язання; власний капітал); аналіз 
структури і змін статей балансу показує, якою 
є величина мобільних і постійних активів, як 
змінюються їх співвідношення, які статті рос-
туть більш високими темпами, а також як це 
впливає на структуру балансу, який розмір 
власного капіталу має підприємство, чи ефек-
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Рис. 1. Організаційна модель формування фінансової стратегії підприємства
Джерело: складено авторами на основі даних [9]
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тивно його використовує, ступінь залежності 
від зовнішніх джерел фінансування, терміно-
вість їх погашення тощо [11];

– аналіз ліквідності та платоспроможності 
(проводиться за ступенем ліквідності за загаль-
ним обсягом, у структурі за джерелами форму-
вання) [10];

– аналіз прибутковості, за якого визнача-
ється система показників рентабельності госпо-
дарської та фінансової діяльності, а також вста-
новлюється взаємозв’язок між ними [10];

– аналіз ринкової вартості [11].
На нашу думку, переваги формування фінан-

сової стратегії закордоном полягають в аналізі за 
окремими напрямами діяльності підприємства 
та підтримкою з боку держави; системі участі 
в прибутку; аналізі ринкової вартості (розвину-
тий фондовий ринок); конкретності, спрощеності 
та визначеності у кількісному складі показни-
ків, а також інтерпретації їх результатів.

Нині у вітчизняній практиці застосовуються 
горизонтальний, вертикальний, факторний, 
порівняльний та коефіцієнтний аналіз, закордо-
ном використовують коефіцієнтний аналіз (ratio 
analysis) за окремими напрямами. Він дає змогу 
аналізувати різні підприємства, незважаючи на 
масштаби їх діяльності, визначаючи ефектив-
ність та прибутковість їх діяльності. Перевага 
віддається проведенню порівняльного аналізу 
(дані підприємства порівнюються зі встановле-
ними нормативами або показниками підпри-
ємств-конкурентів), трендового аналізу (trend 
analysis), який включає в себе вертикальний 
аналіз (common-sіze analysis), горизонтальний 
аналіз відносних показників (percent change 
analysis). Широко застосовується факторний 
аналіз за допомогою моделі Дю Понту [12, с. 25].

Висновки. Фінансова стратегія є неоднознач-
ним поняттям, але вона є універсальною стра-
тегією, через яку відбувається інтегрування 
всіх спеціалізованих стратегій в єдину і цілісну 
стратегію організації.

Формування фінансової стратегії підпри-
ємства складається з чотирьох загальних ета-
пів, таких як визначення ключових елементів 
фінансової стратегії; діагностування та оцінка; 
розробка; реалізація та контроль. Саме ці етапи 
є основою організаційної моделі формування 
фінансової стратегії на зарубіжних підприєм-

ствах. Отже, для того, щоб покращити механізм 
формування та реалізації фінансової стратегії 
на Україні, фінансовий стан, необхідно врахо-
вувати зарубіжний досвід та звернути увагу на 
аналіз за окремими напрямами діяльності під-
приємства; підтримку з боку держави; систему 
участі в прибутку; аналіз ринкової вартості (роз-
винутий фондовий ринок); конкретність, спро-
щеність та визначеність у кількісному складі 
показників та інтерпретації їх результатів.
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