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ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В умовах значних змін макроекономічного характеру, трансформації світової фінансової системи важливими 

передумовами успішного розвитку вітчизняних підприємств є прогнозування їхніх основних фінансових показників 

діяльності, контроль за рівнем фінансових ризиків, а також наявність обґрунтованої фінансової стратегії.  

Глобалізаційні та інтеграційні процеси, які сьогодні характерні для України, підвищують значущість вирішення 

проблем, пов’язаних із забезпеченням підприємства необхідними фінансовими ресурсами та ефективного 

управлінням ними. За таких умов зростає значення фінансової стратегії як дієвого інструменту стратегічного 

управління фінансовими процесами підприємства. Основними завданнями цієї стратегії є забезпечення 

конкурентоспроможності, створення умов інноваційного розвитку, зміцнення фінансової стабільності, підвищення 

ефективності управління персоналом.  

Всебічно враховуючи фінансові можливості підприємств, об'єктивно оцінюючи характер внутрішніх та зовнішніх 

факторів, фінансова стратегія забезпечує відповідність фінансово-економічних можливостей підприємства умовам, 

які склалися на ринку товарів та фінансовому ринку. 

Загалом фінансова стратегія підприємства: охоплює всі основні аспекти управління фінансовими ресурсами 

підприємства та розвитку його фінансових відносин з партнерами; забезпечує коригування джерел формування, 

напрямів розміщення та використання фінансових ресурсів залежно від змін чинників внутрішнього фінансового 

середовища підприємства;  сприяє швидкій адаптації до змін, які відбуваються у зовнішньому фінансовому 

середовищі підприємства; обґрунтовує стратегічні орієнтири фінансової діяльності підприємства; є основною для 

прийняття стратегічних рішень щодо підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства.  

Фінансова стратегія, включаючи різноманітні методи та інструменти формування фінансових ресурсів, їх 

розподілу та використання, орієнтована на збільшення ринкової вартості підприємства, а також добробуту його 

власників в умовах швидкозмінного зовнішнього середовища. 

Прогресивність бачення перспективи підприємства з урахуванням різноманітних факторів його внутрішнього і 

зовнішнього середовищ є однією із найважливіших умов ефективного управління останнім. Сьогодні будь-якому 

суб’єкту господарювання доводиться діяти у досить динамічному конкурентному середовищі, в якому змінюються 

пріоритети держави, оновлюються технології, асортимент продукції, потреби, інтереси і смаки споживачів, 

набирають сили і множаться конкуренти або, навпаки, економічно слабнуть і переорієнтовуються на інші ринки. 

Стратегія фінансування як діяльність включає визначення цілей використання фінансових ресурсів і капіталу, 

методів фінансування, часових характеристик, важелів і прийомів управління рухом фінансових ресурсів та 

капіталу, визначення спеціального функціонального «стратегічного набору», а також фінансове планування та 

розробку фінансових планів. Важливе значення для формування фінансової стратегії має врахування факторів 

ризику. Фінансова стратегія розробляється з урахуванням ризику неплатежів, інфляційних коливань, фінансової 

кризи та інших непередбачуваних обставин. Розробка фінансової стратегії базується на таких принципах: 

балансування матеріальних і фінансових потоків; найефективніше фінансування розширення, підтримки та, в разі 

потреби, скорочення окремих підсистем та підприємства загалом; прогнозування альтернативних варіантів розвитку 

підприємства з точки зору фінансових характеристик його діяльності в різних умовах; фінансового контролю та 

аналізу діяльності підприємства. 

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. 

Необхідність фінансового планування була усвідомлена за останні десять років більшістю керівників підприємств, 

проте, впровадження тільки оперативних і короткострокових фінансових планів не призводило до бажаних 

результатів. Фінансова стратегія - являє собою довгостроковий курс цілеспрямованого управління фінансами для 

досягнення загальних організаційних стратегічних цілей. Процес розробки фінансової стратегії визначає 

необхідність формування специфічних фінансових цілей довгострокового розвитку підприємства. Цілі фінансового 

розвитку підприємства повинні забезпечувати реалізацію місії та цілей корпоративної його стратегії, з одного боку, і 

підтримувати цілі інших функціональних стратегій і стратегії господарських одиниць, з іншого. Тільки за 

дотримання цих умов можлива конкурентоспроможна, фінансово-стійка діяльність підприємства на актуальному 

ринку. 

Отже, фінансова стратегія підприємства є невід’ємною складовою частиною та важливим елементом системи 

менеджменту підприємства, посідаючи центральне місце серед його функціональних стратегій, визначає основні 

напрями підвищення ефективності управління його фінансовою діяльністю та розвитку фінансових відносин з 

контрагентами. Якість фінансової стратегії підприємства безпосередньо залежить від рівня її обґрунтованості, а 

також від повноти врахування та оцінки факторів, на основі яких вона була розроблена. 
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