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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
ФІНАНСОВИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВА

Вступ: У сучасних ринкових умовах господарювання актуалізуються питання щодо ефективно-
го управління фінансовою діяльністю підприємства при релевантності чинників внутрішнього та зовні-
шнього середовища. Ефективним інструментом планування й управління фінансовою діяльністю під-
приємства в умовах змінності тенденцій та кон’юнктури ринку є фінансова стратегія. Мета: аналіз й
узагальнення теоретичних засад формування фінансових стратегій підприємств. Методи: логічного і
порівняльного аналізу, метод групування. Результати: Формування фінансової стратегії підприємства
повинно передбачати розроблення комплексу заходів та інструментів, спрямованих на створення,
розподіл та використання фінансових ресурсів з метою забезпечення ефективного використання вну-
трішнього фінансового потенціалу та потенційних зовнішніх фінансових потоків із своєчасним регулю-
ванням, координуванням та контролюванням дій щодо зміни умов зовнішнього середовища. Виснов-
ки: При формуванні фінансових стратегій підприємства доцільно здійснювати чітке визначення мети,
завдання та видів стратегії.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫХ СТРАТЕГИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

Введение: В современных рыночных условиях хозяйствования актуализируются вопросы эффек-
тивного управления финансовой деятельности предприятия при релевантности факторов внутренней и
внешней среды. Эффективным инструментом планирования и управления финансовой деятельностью
предприятия в условиях изменчивости тенденций и конъюнктуры рынка является финансовая стратегия.
Цель: анализ и обобщение теоретических основ формирования финансовых стратегий предприятий. Ме-
тоды: логического и сравнительного анализа, метод группировки. Результаты: Формирование финансо-
вой стратегии предприятия должно предусматривать разработку комплекса мер и инструментов, направ-
ленных на создание, распределение и использование финансовых ресурсов с целью обеспечения эффек-
тивного использования внутреннего финансового потенциала и потенциальных внешних финансовых по-
токов со своевременным регулированием, координированием и контролированием действий по изменению
условий внешней среды. Выводы: При формировании финансовых стратегий предприятия целесообраз-
но осуществлять четкое определение цели, задачи и видов стратегии.

Ключевые слова: стратегия, финансовая стратегия, финансовое планирование, стратегическое
управление.
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U. V. Ivanyuk

THEORETICAL BASIS FOR ENTERPRISE FINANCIAL STRATEGIES

Background: In current market conditions the issue of efficient financial management of the
enterprise with relevant factors of internal and external environments is becoming actual. Financial strategy
is an effective planning and financial management tool for the enterprise under variabile trends and changing
market conditions. Aims and Objectives: To analyze and summarize theoretical principles of the formation
of financial strategies of enterprises. Methods: Logical and comparative analysis, method of grouping.
Results: Development of enterprise financial strategy should include development of measures and
instruments aimed at creation, distribution and use of financial resources to ensure the effective use of
internal financial capacity and potential external financial flows with timely regulation, coordination and
control of activities aimed to change environmental conditions. Conclusion: Companies should set clear
goals, objectives and determine strategy types in building financial strategies.

Keywords: strategy, financial strategy, financial planning, strategic management.

Постановка проблеми. В сучасних економічних умовах для вітчизняних
підприємств актуалізується необхідність свідомого перспективного управління
фінансовою діяльністю на основі наукової методології передбачення її напрямів
та форм, адаптації до загальних цілей розвитку підприємства та мінливих умов
зовнішнього фінансового середовища [9].

Ефективним інструментом перспективного управління фінансовою діяльніс-
тю підприємства, підпорядкованого реалізації цілей загального його розвитку в
умовах суттєвих змін макроекономічних показників, системи державного регулю-
вання ринкових процесів, кон’юнктури фінансового ринку і пов’язаною із цим не-
визначеністю, є фінансова стратегія [10].

Актуальність розробки фінансової стратегії підприємства визначається пев-
ними умовами, зокрема, інтенсивністю зміни факторів зовнішнього фінансового
середовища. Висока динаміка основних макроекономічних показників, пов’язаних
із фінансовою діяльністю підприємства, темпи технологічного прогресу, часті ко-
ливання кон’юнктури фінансового ринку, непостійність державної економічної по-
літики та форм регулювання фінансової діяльності не дозволяють ефективно
управляти фінансами підприємства на основі лише раніше накопиченого досвіду
та традиційних методів фінансового менеджменту [11].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням теоретичних за-
сад формування фінансових стратегій підприємств, займалися ряд вітчизняних
вчених, серед яких: Г.В. Блакита [1]; І.О. Бланк [2]; Г.В. Ситник, О.В. Корольова-
Казанська, І.Г. Ганечко, А.Г. Семенов, О.О. Єропутова, Т.В. Перекрест, А.В. Лине-
нко [3]; Д. Г. Кучерук [4]; Ю.І. Чентуков [5]; О.О. Плаксюк [6]; Г.Б. Веретенникова
[7]. За кордоном цій проблемі присвятили дослідження Р. Акофф, І. Ансофф,
О.С. Віханський, А.П. Градов, М.І. Круглов, Г. Мінцберг, М. Портер,
А.Дж. Стрікленд, А.А. Томпсон, А. Чандлер та ін. Незважаючи на достатній рівень
вивченості проблеми формування та реалізації фінансових стратегій підприємст-
ва, і досі залишаються невирішеними багато питань. До цього часу не сформовані
у теоретичному, так і в практичному аспектах методичні підходи до формування
фінансових стратегій підприємств в умовах кризи, про що свідчить відсутність
єдиного визначення фінансової стратегії та обґрунтування єдиної послідовності
етапів процесу формування фінансової стратегії, принципів його реалізації, мето-
дичних рекомендацій щодо здійснення, які б комплексно враховували як кількісні,
так і якісні характеристики суб'єкта господарювання щодо використання економі-
чних ресурсів [12].

Усе це свідчить про необхідність постійного вдосконалення наявних
теоретичних концептуальних положень формування фінансових стратегій підпри-
ємства.
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Кожне підприємство, функціонуючи на ринку, діє в умовах невизначеності
та ризику. Стратегія підприємства орієнтована на досягнення визначених цілей як
у теперішньому, так і в майбутньому із врахуванням впливу зовнішніх та внутрі-
шніх факторів, а також економічної та соціальної відповідальності [13].

Особливий інтерес становить питання розробки фінансової стратегії, оскі-
льки це об’єктивний процес, який має свою логіку, розвивається відповідно до
властивих йому закономірностей та відіграє важливу роль у господарській діяль-
ності підприємств. Проблема формування та реалізації фінансової стратегії є до-
сить цікавою та потребує подальшого розвитку, адже деякі дослідники надають їй
першорядного значення у процесі формування загальної стратегії розвитку під-
приємства [14].

Метою статті є аналіз й узагальнення теоретичних засад визначення та
формування фінансових стратегій підприємства.

Виклад основного матеріалу. Фінансова стратегія дозволяє заздалегідь
адаптувати фінансову діяльність підприємства до майбутніх кардинальних змін
можливостей його економічного розвитку. Розробка фінансової стратегії підпри-
ємства на сучасному етапі базується на методологічних принципах нової концеп-
ції управління – «стратегічного управління», яка активно впроваджується з почат-
ку 1970-х років у корпораціях США та більшості країн Західної Європи. Концепція
стратегічного управління відображає чітке стратегічне позиціювання підприємства
(включаючи і його фінансову позицію), представлене в системі принципів та цілей
його функціонування, механізмі взаємодії між елементами господарської та орга-
нізаційної структури і формах їх адаптації до мінливих умов зовнішнього середо-
вища [1-7].

В умовах ринкових відносин, самостійності підприємства, відповідальності
за результати своєї діяльності виникає об’єктивна необхідність визначення тен-
денцій фінансового стану, орієнтації у фінансових здібностях і перспективах, оці-
нки фінансового стану інших суб’єктів господарювання. Вирішити ці питання до-
помагає фінансова стратегія підприємства.

Дослідження наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених дозволило
встановити різноманітні підходи до визначення сутності поняття «фінансова стра-
тегія» (табл. 1).

Таблиця 1

Узагальнення найпоширеніших наукових підходів щодо трактування
сутності «фінансова стратегія»

Автори Сутність наукових підходів
Блакита Г.В. [1] Фінансова стратегія – одна з найважливіших видів функціональних

стратегій, що спрямована на забезпечення реалізації його корпорати-
вної стратегії та стратегії окремих бізнес-одиниць, яка визначає сис-
тему скоординованих напрямів перспективного розвитку його фінансо-
вої діяльності в умовах невизначеності, підпорядкована довгостроко-
вим цілям, що враховують фінансові інтереси його власників, забезпе-
чують ефективне використання внутрішнього фінансового потенціалу
та можливість своєчасної адаптації до зміни умов зовнішнього фінан-
сового середовища

Бланк І.О. [2] Фінансова стратегія – це один із найважливіших видів функціональної
стратегії підприємства, який забезпечує всі основні напрями розвитку
його фінансової діяльності та фінансових відносин шляхом формування
довгострокових фінансових цілей, вибору найбільш ефективних шляхів
їх досягнення, адекватного корегування напрямів формування і викори-
стання фінансових ресурсів при зміні умов зовнішнього середовища
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Продовження табл. 1

Автори Сутність наукових підходів
Семенов А.Г. [3] Фінансова стратегія – генеральний план дій щодо забезпечення під-

приємства грошовими коштами. Особливе зауваження при розробці
фінансової стратегії приділяється повноті виділення грошових доходів,
мобілізації внутрішніх ресурсів, максимальному зменшенню собіварто-
сті продукції, правильному розподілу й використанню прибутку, визна-
ченню потреби в обігових коштах, раціональному використанню капі-
талу підприємства.
Фінансова стратегія компанії виступає як економічна категорія, яка хара-
ктеризує різноманітні відносини між суб’єктами ринку у фінансовій сфе-
рі. Вона визначає поведінку компанії на ринку, формування її ринкової
позиції у зв’язку зі станом, використанням фондів, фінансових ресурсів,
а також застосуванням кредитно-грошових інструментів. Стратегія пе-
редбачає орієнтацію на довгострокову перспективу або вирішення клю-
чового пріоритетного завдання в конкретному періоді часу

Кучерук Д. Г. [4] Фінансова стратегія – система довгострокових цілей його фінансової
діяльності та найефективніших способів їх досягнення; частина загаль-
ної стратегії розвитку підприємства. Вона повинна бути підпорядкована
загальній стратегії, але, водночас, фінансова стратегія сама суттєво
впливає на формування загальної стратегії розвитку підприємства

Веретенникова
Г.Б. [7]

Фінансова стратегія – орієнтована на перспективу система дій персо-
налу з ефективного залучення, використання і перерозподілу фінансо-
вих ресурсів, спрямована на досягнення фінансових цілей, що забез-
печують економічний і соціальний розвиток підприємства

Ткачук І.Г. [8] Фінансова стратегія як органічний елемент фінансово-бюджетного регу-
лювання підприємства: у методологічному плані – сутність і механізм
формування фінансової стратегії підприємства необхідно аналізувати як
одну з проблем фінансових відносин, фінансової оцінки реалізації стра-
тегічних цілей підприємства; у схемі економічного регулювання фінан-
сову стратегію необхідно розглядати як компонент загальної стратегії
підприємства на ряду з товарним, інвестиційним, маркетинговим і інши-
ми видами стратегічних рішень. Фінансова стратегія є базовою стратегі-
єю, оскільки забезпечує (за допомогою фінансових інструментів, методів
фінансового менеджменту тощо) реалізацію інших базових стратегій, а
саме – конкурентної, інноваційної

Авторське
трактування

Фінансова стратегія – комплекс заходів та інструментів спрямованих
на формування, розподіл та використання фінансових ресурсів з ме-
тою забезпечення ефективного використання внутрішнього фінансово-
го потенціалу та потенційних зовнішніх фінансових потоків із своєчас-
ним регулюванням, координуванням та контролюванням дій щодо
зміни умов зовнішнього середовища

Множина визначень стратегії, яка використовується в економічній теорії та
практиці, об’єднується розумінням її як свідомої, науково обґрунтованої сукупнос-
ті норм, правил, принципових установок, що лежать в основі прийняття розробле-
них науковцями та практиками стратегічних рішень, що позитивно впливають на
майбутній стан підприємства. Фінансова стратегія – це генеральний план дій
промислового підприємства, який охоплює формування, використання, плануван-
ня та оптимізацію фінансів в цілях забезпечення стабільного стану підприємства,
його економічної безпеки та подальшого антикризового розвитку. Фінансова стра-
тегія визначає завдання, закріплює перелік необхідних робіт і результатів, котрих
має досягти управлінський персонал: планування, облік, аналіз і контроль фінан-
сового стану підприємства; удосконалення об’ємів та структури основних та обі-
гових коштів; управління ростом прибутковості, рентабельності та ділової актив-
ності; визначення основної цільової функції та політики у довгостроковому періоді
[16].
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Поняття «фінансова стратегія підприємства» інтегрує в собі перелік основ-
них змістовних його характеристик, конкретний прояв яких варіює за окремими
підприємствами у досить широкому діапазоні залежно від особливостей їх основ-
ної діяльності, внутрішньої фінансової структури, обсягу внутрішнього фінансово-
го потенціалу, зовнішнього фінансового середовища та інших умов. Така варіація
цілей та умов формування фінансової стратегії підприємств породжує відповідну
варіацію видів цієї стратегії, що мають обиратись ними в конкретних умовах фі-
нансової діяльності [17].

Окремі науковці пропонують покласти в основу систематизації видів фінан-
сової стратегії підприємства лише дві класифікаційні ознаки, а саме: вид корпора-
тивної стратегії та внутрішній фінансовий потенціал підприємства. Безумовно,
цими ознаками не охоплюється все різноманіття умов перспективного розвитку
фінансової діяльності підприємств реального сектору економіки. Більшість науко-
вців класифікують фінансові стратегії відповідно до розроблених цілей підпри-
ємств.

У вітчизняній літературі і на практиці найбільш поширеною є класифікація
фінансових стратегій, у якій основним критерієм виступає форма збільшення ка-
піталу підприємства, необхідного для досягнення цілей, а саме стратегії: кредиту-
вання; акціонування; рефінансування; використання дивідендів; розвитку (скоро-
чення) фінансової системи підприємства [1-7].

Узагальнення наукових підходів щодо класифікації видів фінансових стра-
тегій представлено у табл. 2.

Таблиця 2

Узагальнення наукових підходів щодо класифікації видів фінансових стратегій

Класифікаційна ознака Види
За пріоритетними зна-
ченнями

Генеральна (визначає загальний напрям діяльності підприєм-
ства; основна (спрямована на виконання головних цілей);
допоміжна (всі інші фінансові стратегії)

За розробленими цілями Генеральна (визначає основну діяльність підприємства); опе-
ративна (нею є стратегія поточного управління фінансовими
ресурсами, яка є деталізованим планом генеральної страте-
гії); стратегія виконання окремих цілей

За джерелами фінансу-
вання

Внутрішня (за рахунок власних джерел); зовнішня (за рахунок
залучених джерел)

За періодами реалізації Перспективна (період виконання поставлених цілей очікується
в довгостроковому періоді); оперативна (має бути реалізована
в короткостроковому періоді)

За напрямами дії Розвиток (спрямована на підтримку тих тенденцій розвитку,
що мають внутрішній високий потенціал); передбачення криз і
запобігання банкрутству (спрямована на забезпечення нейт-
ралізації неочікуваних негативних наслідків розвитку окремих
факторів зовнішнього середовища)

За домінантними сфера-
ми розвитку

Стратегія формування фінансових ресурсів (забезпечує роз-
ширення потенціалу власних фінансових коштів з внутрішніх
джерел); інвестиційна стратегія (спрямована на реалізацію
управлінських рішень, пов’язаних з використанням різних
аспектів інвестиційної діяльності); забезпечення фінансової
безпеки (спрямована на забезпечення фінансової рівноваги
підприємства в процесі його стратегічного розвитку); збіль-
шення якості управління фінансовою діяльністю (забезпечує
збільшення якісних параметрів управління всіма аспектами
фінансової діяльності)
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Продовження табл. 2

Класифікаційна ознака Види
За характером впливу на
кінцевий результат

Пряма (має прямий зв’язок з кінцевим результатом); опосере-
дкована (має непрямий вплив на кінцевий результат)

За рівнем ризику страте-
гічних фінансових рішень

Стратегія максимізації прибутку; стратегія мінімізації ризику

Сукупність різноманітних видів стратегій підприємства являє собою його
«стратегічний набір». З урахуванням місця фінансової стратегії у стратегічному
наборі підприємства визначають її основні характеристики у світлі парадигми
стратегічного управління:

фінансова стратегія підприємства є одним з видів його функціональних
стратегій. Функціональний статус визначається тим, що вона охоплює лише один
із видів діяльності підприємства, а її розробка є однією з найважливіших функцій
фінансового менеджменту;

фінансова стратегія забезпечує охоплення всіх основних напрямів розвитку
фінансової діяльності та фінансових відносин підприємства;

фінансова стратегія формує специфічну фінансову мету довгострокового
розвитку підприємства;

фінансова стратегія забезпечує вибір найбільш ефективних напрямів дося-
гнення фінансової мети підприємства;

фінансова стратегія має враховувати змінні умови зовнішнього середовища у
процесі фінансового розвитку підприємства та адекватно реагувати на ці зміни;

фінансова стратегія підприємства забезпечує адаптацію до змін зовнішньо-
го середовища шляхом корегування напрямів формування та використання фі-
нансових ресурсів підприємства.

Особливу увагу необхідно зосереджувати при формуванні фінансової стра-
тегії на виокремлення її завдань, зокрема:

дослідження характеру та закономірностей формування фінансів у ринко-
вих умовах господарювання;

розробка й підготовка можливих варіантів формування фінансових ресурсів
підприємства та дій фінансового керівництва в разі нестійкого або кризового фі-
нансового стану підприємства;

визначення фінансових відносин з постачальниками та покупцями, бюдже-
тами всіх рівнів, банками та іншими фінансовими інститутами;с

виявлення резервів і мобілізація ресурсів підприємства для найбільш раці-
онального використання виробничих потужностей, основних фондів та обігових
коштів;

забезпечення підприємства фінансовими ресурсами, необхідними для ви-
робничо-господарської діяльності;

забезпечення ефективного вкладення тимчасово вільних грошових коштів
підприємства з метою отримання максимального прибутку;

визначення засобів проведення успішної фінансової стратегії та стратегіч-
ного використання фінансових можливостей, нових видів продукції та підготовки
кадрів підприємства до роботи в ринкових умовах господарювання, їх організа-
ційної структури й технічного оснащення;

визначення фінансових стратегічних поглядів імовірних конкурентів, їх еко-
номічних і фінансових здібностей, розробка та здійснення заходів щодо забезпе-
чення фінансової стійкості;

розробка способів підготовки виходу з кризового стану;
розробка методів управління кадрами підприємства в умовах нестійкого або

кризового фінансового стану;
координація зусиль усього колективу на його подолання [12].
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Одними із головних завдань фінансової стратегії є: забезпечення підприєм-
ства фінансовими ресурсами, необхідними для виробничо-господарської діяльно-
сті; забезпечення ефективного вкладення тимчасово вільних грошових коштів з
метою отримання максимального прибутку; визначення фінансових взаємо-
зв’язків із постачальниками та покупцями, бюджетами всіх рівнів, банками та ін-
шими фінансовими інститутами [7].

Ю. І. Чентуков зазначив, що для досягнення головної стратегічної мети від-
повідно до вимог ринку і можливостей підприємства розробляється генеральна
фінансова стратегія підприємства. У ній визначаються і розподіляються завдання
формування фінансів за виконавцями і напрямами роботи. Виходячи з цього, за-
вданнями фінансової стратегії є: дослідження характеру і закономірностей фор-
мування фінансів в ринкових умовах господарювання; розробка умов підготовки
можливих варіантів формування фінансових ресурсів підприємства і дій фінансо-
вого управління у разі нестійкого або кризового фінансового стану; визначення
фінансових взаємовідносин з постачальниками і покупцями, бюджетами усіх рів-
нів, банками та іншими фінансовими інститутами; виявлення резервів і мобіліза-
ція ресурсів підприємства для найбільш раціонального використання виробничих
потужностей, основних фондів і оборотних коштів; забезпечення підприємства
фінансовими ресурсами; забезпечення ефективного вкладення тимчасово віль-
них грошових коштів підприємства з метою отримання максимального прибутку;
визначення засобів проведення успішної фінансової стратегії; вивчення фінансо-
вих стратегічних поглядів вірогідних конкурентів, їх економічних і фінансових мо-
жливостей, розробка і здійснення заходів із забезпечення фінансової стійкості;
підготовка виходу з кризової ситуації, методів управління кадрами підприємства в
умовах нестійкого або кризового фінансового стану і координація зусиль усього
колективу на його подолання [5].

Особлива увага при розробці фінансової стратегії приділяється: виявленню
доходів; мобілізації внутрішніх ресурсів; максимальному зниженню собівартості
продукції; правильному розподілу й використанню прибутку; визначенню потреби
в обігових коштах; раціональному використанню капіталу підприємства [18].

Фінансова стратегія охоплює сукупну систему довгострокових параметрів
фінансової стратегії підприємства та шляхів їх досягнення. Вона охоплює всі фо-
рми фінансової діяльності підприємства: оптимізацію основних та обігових коштів,
формування та розподіл прибутку, грошові розрахунки, інвестиційну політику.

Мета фінансової стратегії підпорядковується загальній меті розвитку під-
приємства. У зв’язку із цим, виділяють два основних напрями функціонування й
економічного розвитку підприємства: отримання максимального прибутку; макси-
мальна ринкова вартість підприємства. Головною стратегічною метою фінансів є
забезпечення підприємства необхідними й достатніми фінансовими ресурсами.
Фінансова стратегія відповідно до головної стратегічної мети забезпечує: форму-
вання фінансових ресурсів і централізоване стратегічне керівництво ними; вияв-
лення вирішальних напрямів та зосередження зусиль на їх виконанні, маневрено-
сті у використанні резервів фінансовим керівництвом підприємства; ранжування
та поетапне досягнення мети; відповідність фінансових дій економічному стану та
матеріальним можливостям підприємства; об’єктивний облік фінансово-
економічної обстановки та реального фінансового стану підприємства за рік, ква-
ртал, місяць; створення та підготовку стратегічних резервів; облік економічних і
фінансових можливостей самого підприємства та його конкурентів; визначення
головної загрози з боку конкурентів, мобілізацію сил на її усунення та вмілий вибір
напрямів фінансових дій; маневрування й боротьбу за ініціативу для досягнення
вирішальної переваги над конкурентами. Фінансова стратегія включає методи та
практику формування фінансових ресурсів, їх планування й забезпечення стабілі-
зації та фінансової стійкості підприємства в ринкових конкурентних умовах функ-
ціонування [3]. Відповідно до фінансової стратегії визначається фінансова політи-
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ка підприємства як форма реалізації загальної економічної стратегії підприємства
щодо окремих сторін його фінансової діяльності. Формуючи фінансову політику,
враховують, які напрями фінансової діяльності підприємства потребують більш
ефективного управління, з метою досягнення головної стратегічної мети його дія-
льності [15].

З урахуванням місця фінансової стратегії у стратегічному наборі підприємс-
тва А.Г. Семенов виділив такі суттєві характеристики стратегічного управління:
забезпечує адаптацію до змін умов зовнішнього середовища шляхом корегування
напрямів формування та використання фінансових ресурсів підприємства; один із
видів функціональної стратегії підприємства; найважливіша в системі функціона-
льних стратегій підприємства; формує специфічні фінансові цілі довгострокового
розвитку підприємства; забезпечує вибір найбільш ефективних напрямів досяг-
нення фінансової мети підприємства; забезпечує охоплення всіх основних напря-
мів розвитку фінансової діяльності та фінансових відносин підприємства; врахо-
вує та адекватно реагує на зміни зовнішніх умов фінансової діяльності підприємс-
тва [3].

І.О. Бланк виокремив такі сутнісні характеристики фінансової стратегії під-
приємства, а саме [2]:

1. Фінансова стратегія підприємства є одним із видів його функціональних
стратегій. Функціональний статус визначається тим, що вона охоплює один із ви-
дів діяльності підприємства, а її розробка є однією із найважливіших функцій фі-
нансового менеджменту.

2. У системі функціональних стратегій підприємства фінансова стратегія
займає одне з провідних місць. Це пов’язане з тим, що забезпечуючи фінансови-
ми ресурсами реалізацію стратегій всіх рівнів, фінансова стратегія координує та
інтегрує зусилля всіх функціональних підрозділів у процесі формування та реалі-
зації стратегічного набору підприємства, і насамперед – його функціональних
стратегій.

3. Фінансова стратегія охоплює всі основні напрями розвитку фінансової ді-
яльності і фінансових відносин підприємства. Про це свідчить передусім зміст фі-
нансового менеджменту, найважливішою функцією якого є формування такої
стратегії. Крім того, тільки комплексне врахування можливостей майбутнього роз-
витку всіх аспектів фінансової діяльності і всіх форм фінансових відносин підпри-
ємства дозволяє в повній мірі реалізувати можливості зростання його ринкової
вартості у довгостроковій перспективі.

4. Процес розробки фінансової стратегії визначає необхідність формування
специфічних фінансових цілей довгострокового розвитку підприємства. Відобра-
жаючи специфіку фінансової діяльності, цілі фінансового розвитку підприємства
мають забезпечувати реалізацію місії та цілей корпоративної стратегії, з одного
боку, і підтримувати цілі інших функціональних стратегій та стратегій господарсь-
ких одиниць – з іншого.

5. Процес розробки фінансової стратегії визначає вибір найбільш ефектив-
них напрямків досягнення поставлених цілей. Такий вибір забезпечується пошу-
ком та оцінкою альтернативних варіантів можливих стратегічних фінансових рі-
шень і відповідним їх відбором за критерієм максимізації ринкової вартості під-
приємства.

6. Фінансова стратегія повинна враховувати мінливі умови зовнішнього се-
редовища у процесі фінансового розвитку підприємства і адекватно реагувати на
ці зміни. Ця найважливіша особливість стратегії будь-якого рівня, у тому числі і
фінансової, визначається головним підходом до її змісту, що витікає із концепції
стратегічного управління. Нова парадигма формування стратегії підприємства
визначає, що головний зміст його стратегічної поведінки міститься не у чіткому
виконанні передбачених завдань, а у здатності швидко реагувати на зміну умов
зовнішнього середовища із відповідним коригуванням цих завдань.
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7. Адаптація фінансової стратегії до мінливих умов зовнішнього середови-
ща забезпечується насамперед зміною напрямів формування та використання
фінансових ресурсів підприємства. Маневрування фінансовими ресурсами, які є
головним об’єктом фінансового управління, – основний механізм корегування на-
прямів і форм досягнення стратегічних фінансових цілей підприємства.

Отже, аналіз теоретичних основ визначення сутності «фінансової стратегії»
та узагальнення наукових підходів щодо класифікації її видів, завдання, мети й
сутнісних характеристик у світі сучасної парадигми управління підприємством до-
зволяє сформувати зміст даного поняття наступним чином, а саме:

фінансова стратегія спрямована на реалізування коротко та довгострокових
фінансових цілей підприємства;

формування фінансової стратегії зумовлює необхідність адекватного оці-
нювання фінансового потенціалу підприємства, аналізу структури фінансових ре-
сурсів та ефективного їх оптимального використання;

реалізація фінансової стратегії підприємства дозволяє при значних коли-
ваннях кон’юнктури ринку, макроекономічних показників, негативних тенденціях
зміни умов зовнішнього й внутрішнього середовищ мінімізувати можливі фінансо-
ві ризики та сформувати можливі шляхи їх усунення (мінімізації);

при формуванні фінансової стратегії підприємства актуалізується необхід-
ність ґрунтовного аналізу його фінансового стану, зокрема у проведенні SWOT-
аналізу, оцінці конкурентних переваг тощо;

реалізація фінансової стратегії підприємства забезпечує чіткий взаємо-
зв’язок стратегічного, поточного і оперативного управління та моніторингу фінан-
совою діяльністю підприємства.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Фінансова стратегія як
одна з функціональних стратегій визначає генеральний напрям фінансового роз-
витку та стосується найважливіших аспектів фінансової діяльності підприємства,
а саме: формування та використання прибутку, рішень щодо структури капіталу
та виплаті дивідендів, вибору форм і способів інвестування, оптимізації податко-
вих виплат. Необхідність розробки фінансової стратегії продиктована реаліями
ринкової економіки й змінами зовнішнього та внутрішнього середовищ, вимагає
певних чітких орієнтирів фінансового розвитку підприємств в умовах конкурентно-
го середовища.

Проблема вибору фінансової стратегії підприємства є актуальною у зв'язку
з необхідністю прийняття рішень в ринкових умовах. При розробці фінансової
стратегії приділяється увага оцінці поточного фінансово стану підприємства. Фі-
нансова стратегія підприємства повинна включати заходи зі стабілізації фінансо-
вого стану підприємства та його платоспроможності в умовах несприятливих змін
внутрішнього й зовнішнього середовищ [19].
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