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ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

 

За даними Google Scholar кількість наукових публікацій з проблематики стратегічного 

фінансового управління підприємством зростає протягом останніх століть (враховано статті, що 

містять в назві словосполучення «фінансова стратегія»), що свідчить про суттєвий інтерес до 

даного питання у вітчизняному академічному середовищі (рис. 1). 

 
Рис. 1. Кількість наукових публікацій з проблематики стратегічного фінансового управління 

підприємством у 1997–2018 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі даних Google Scholar 

 

Важливим критерієм оцінки наукової публікації є кількість посилань на неї зі сторони інших 

дослідників. З огляду на це ми визначили найбільш вагомі роботи у цьому напрямі, до яких 

відносять (табл. 1).  

Таблиця 1 

ТОП–5 найбільш цитованих наукових публікацій з проблематики стратегічного фінансового 

управління підприємством 
№ 

з/

п 
Автор(и) Назва наукової публікації Рік 

Кількіс

ть 

цитува

нь 

Частка у 

загально

му 

обсязі 

цитуван

ь 

1 Бланк І.А. Фінансова стратегія підприємства 
201

0 
61 15,40% 

2 
Осадчук 

Ю.М. 
Фінансова стратегія у системі управління підприємством 

201

7 
43 10,86% 

3 
Вовчак О., 

Меда Н. 

Фінансова стратегія розвитку банку як передумова ефективності його 

діяльності 

200

6 
30 7,58% 

4 
Лихота 

У.П. 
Фінансова стратегія управління підприємством 

200

9 
28 7,07% 

5 
Блакита 

Г.В. 

Фінансова стратегія торговельних підприємств: методологічні та прикладні 

аспекти: монографія 

200

8 
27 6,82% 

Джерело: побудовано автором на основі даних Google Scholar 

 

Так з-поміж 101 публікації майже половина цитат приходиться саме на зазначені в таблиці, 

серед яких варто відмітити монографію Бланка І.А. «Фінансова стратегія підприємства», що 

цитувалась у 61 роботі. 

В цілому роботи з досліджуваної проблематики були опубліковані у таких провідних 

наукових виданнях як «Фінанси України», «Банківська справа», «Вісник Київського 

національного торговельно-економічного університету», «Формування ринкових відносин» та ін. 



Разом з тим, у вітчизняній теорії та практиці недостатньо розвинуті теоретичні та методичні 
підходи у вирішенні завдань розробки фінансової стратегії у забезпеченні конкурентних переваг 
підприємств з урахуванням галузевої специфіки, впливу військового конфлікту. 

Актуальними при цьому стають: дослідження фінансової стратегії як інструменту 
забезпечення конкурентних переваг підприємств у сучасних умовах; вивчення критеріїв 
ефективності фінансових стратегій у формуванні сучасної концепції управління; діагностика 
фінансового потенціалу підприємств; аналіз методів і моделей до розробки та реалізації їх 
фінансової стратегії; розробка методичного підходу щодо формування фінансової стратегії 
підприємства; формування альтернатив конкуренто-орієнтованої фінансової стратегії; вибір 
оптимальних механізмів фінансової стабілізації машинобудівних підприємств у забезпеченні 
конкурентних переваг. 

Список використаних джерел: 
1. Александрова М.М., Полчанов А.Ю. Теоретичні основи фінансової стратегії страхової 

компанії // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні 
науки. – 2010. – №. 2 (52). – С. 315–319. 

2. Вовчак О., Меда Н. Фінансова стратегія розвитку банку як передумова ефективності його 
діяльності // Банківська справа. – 2008. – №. 3. – С. 23–36. 

3. Полчанов А.Ю. Стратегічний фінансовий аналіз як ключовий етап формування фінансової 
стратегії страхової компанії // Вісник Житомирського державного технологічного університету. 
Серія: Економічні науки. – 2011. – №. 2 (56) Ч. 1. – С. 185–188. 

4. Полчанов А.Ю. Фінансова стійкість страхової компанії як об’єкт стратегічного управління // 
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2011. – № 7 (1). – С. 116–122. 

 


