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Д
инаміка суспільних перетворень приводить 

до певних зрушень в економіці кожної кра-

їни, зокрема й у фінансовій сфері. Будь-який 

суб’єкт господарювання також підпадає під дію таких 

змін. Тому здатність вчасно та адекватно реагувати на 

такі зовнішні подразники в ринковому середовищі, як 

фінансова криза, політична нестабільність у державі 

чи внесення поправок до законодавства, є запорукою 

успішного функціонування підприємства на ринку. 

Єдність таких складників, як висока конку-

рентоспроможність, платоспроможність, фінансова 

стійкість і прибутковість суб’єкта господарювання 

досягається лише за рахунок правильного ведення 

фінансів, що охоплює управління активами, витра-

тами, інвестиціями, обіговими коштами, прибутком 

у короткостроковому та довгостроковому періодах, 

планування основних фінансово-економічних показ-

ників на поточний період і на перспективу, утворює 

фінансову стратегію, базис і відправну точку управ-

ління фінансами підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-

тичні та методологічні аспекти формування фінан-

сової стратегії підприємства розглядалися у працях 

вітчизняних та зарубіжних учених: І. О. Бланка [1], 

Ю. Бригхема, Л. Гапенскі [2], Д. К. Ван Хорна [3],  

В. В. Ковальова [5], А. М. Поддєрьогіна [8], Є. С. Стоя-

нової [7], Р. Холта [9] та інших. Проте, незважаючи на 

широкий спектр досліджень із зазначеної тематики, 
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процес формування та реалізації фінансової стратегії 

підприємства потребує подальшого дослідження.

Метою статті є висвітлення особливостей фор-

мування фінансової стратегії підприємства.

Ф
інансова стратегія підприємства виступає як 

економічна категорія, що характеризує різні 

відносини між суб’єктами ринку у фінансовій 

сфері. Ця категорія визначає поведінку підприємства 

на ринку, формування його ринкової позиції у зв’язку 

зі станом, використанням фінансових ресурсів при 

постійній участі грошово-кредитних інструментів.

У науковій літературі існує безліч визначень по-

няття фінансової стратегії. Перш за все, необхідно 

враховувати, що сутність фінансової стратегії зале-

жить від низки зовнішніх і внутрішніх факторів. Так, 

до зовнішніх факторів належать макроекономічні 

показники: галузь, сегмент ринку, який займає ком-

панія, кон’юнктура ринку, законодавство, податкова 

політика, валютна по¬літика, обсяги зовнішньоеко-

номічного співробітництва компанії з іноземними 

партерами та клієнтами тощо. Внутрішніми факто-

рами є форма власності компанії, її фінансовий стан, 

структура власного і позикового капіталу та інші по-

казники [6, с. 124].

Фінансова стратегія, як зазначає І. О. Бланк, яв-

ляє собою один із найважливіших видів функціональ-

ної стратегії підприємства, що забезпечує всі осно-

вні напрями розвитку його фінансової діяльності 

та фінансових відносин шляхом формування довго-

строкових фінансових цілей, вибору найбільш ефек-

тивних шляхів їх досягнення, коригування напрямів 

формування та використання фінансових ресурсів 

при зміні умов зовнішнього середовища [1, с. 26–27].

На думку В. А. Гросул і Т. С. Колєснік, «фінансова 

стратегія підприємства – орієнтована на довгостро-

кову перспективу система цілей і заходів, пов’язаних 

із формуванням і використанням фінансових ресурсів 

і спрямованих на успішний розвиток підприємства 

в межах сформованої загальної стратегії, на основі 

врахування та адекватного реагування на зміни у зо-

внішньому середовищі підприємства» [4, с. 9]. Це ви-

значення розкриває зміст і роль фінансової стратегії  

в процесі стратегічного управління підприємством.

Отже, ми приєднуємося до наукової точки зору, 

що фінансова стратегія визначає довгострокову мету 

фінансової діяльності підприємства, що залежить від 

його фінансової політики, вибору найефективніших 

напрямів її досягнення [8, с. 403].

Формування фінансової стратегії пов’язане з по - 

становкою цілей і завдань підприємства, підтрим-

кою фінансових взаємозв’язків між підприємством 

і суб’єктами навколишнього середовища (фінансо-

вим ринком, державними регулюючими органами, 

спеціалізованими фінансовими інститутами, діло-

вими партнерами і т. ін.). Підприємство досягає 

своїх стратегічних фінансових цілей, коли зазначені 

взаємозв’язки відповідають її внутрішнім фінансо-

вим можливостям, а також дозволяють їй залишати-

ся сприйнятливою до зовнішніх соціально-економіч-

них вимог [10, с.186].

Розглянемо особливості формування фінан-

сової стратегії на підставі даних сільськогосподар-

ського підприємства. Процес формування фінансової 

стратегії сільськогосподарського підприємства пови-

нен здійснюватися за такими етапами: 

I. Визначення ключових елементів фінансової 

стратегії сільськогосподарського підприємства. 

1.1. Визначення головної цілі (місії) фінансової 

стратегії сільськогосподарського підприємства. Го-

ловною метою фінансової стратегії підприємства є 

максимізація ринкової вартості та підвищення ефек-

тивності діяльності. Вона досягається шляхом кон-

кретизації цілей з урахуванням завдань та особливос-

тей майбутнього фінансового розвитку підприємства. 

1.2. Постановка цілей фінансової стратегії сіль-

ськогосподарського підприємства. Система стра-

тегічних фінансових цілей повинна забезпечувати 

формування достатнього обсягу власних фінансових 

ресурсів і високу рентабельність використання влас-

ного капіталу; оптимізацію структури активів й обо-

ротного капіталу; встановлення прийнятного рівня 

фінансових ризиків у процесі здійснення виробничо-

господарської діяльності підприємства у довгостро-

ковій перспективі.

Також доцільно розподілити цілі окремо на роз-

виток рослинництва та тваринництва. 

Г
оловною метою стратегії розвитку рослинни-

цтва є забезпечення стабільного нарощування 

виробництва продукції для потреб внутрішньо-

го та зовнішнього ринку та підвищення ефективності 

галузі.

Основними стратегічними цілями розвитку 

рослинництва з урахуванням визначеної мети є: 

 збільшення виробництва продукції рослин-

ництва;

 створення збалансованої кормової бази для 

тваринництва;

 нарощування експорту продукції рослинни-

цтва та продуктів її переробки;

 підвищення урожайності сільськогосподар-

ських культур.

Досягнення мети стратегії розвитку тварин-

ництва передбачається за рахунок здійснення сис-

темних заходів щодо забезпечення розширеного 

відтворення стада, підвищення інтенсивності вико-

ристання поголів’я сільськогосподарських тварин; 

реструктуризації кормової бази, поліпшення луко-

пасовищного кормовиробництва, розширення площ 

культурних зрошуваних пасовищ; удосконалення іс-

нуючих і створення нових порід худоби, пристосо-

ваних до місцевих умов; впровадження інтенсивних 

технологій утримання худоби із застосуванням новіт-
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ніх засобів комплексної механізації та автоматизації 

виробничих процесів. 

II. Оцінка стратегічних можливостей фінансо-

вого розвитку сільськогосподарського підприємства.  

2.1. Оцінка фінансового стану сільськогоспо-

дарського підприємства. 

За результатами аналізу фінансового стану ви-

явлено, що підприємство протягом 2015–2017 рр. 

можна вважати ліквідним і платоспроможним. Під-

приємству цілком вистачає власних джерел фінансу-

вання для формування оборотних активів. 

У 2015 та 2017 рр. підприємство мало абсо-

лютну фінансову стійкість, а в 2016 р. – нормальну. 

Підприємство забезпечене стабільними джерелами 

фінансування поточної фінансово-господарської ді-

яльності. У 2015 та 2017 рр. відчувається надлишок 

власного оборотного капіталу для покриття найбільш 

мобільної частини активів – запасів. Таким чином, 

підприємство має досить високий рівень фінансової 

стійкості та не залежить від зовнішніх фінансових 

джерел, на що вказує розмір та тенденція зміни осно-

вних фінансових коефіцієнтів.

А
наліз показників ділової активності засвід-

чив зниження рівня ділової активності під-

приємства лише у 2016 р. Такі зміни свідчать 

про неефективність вкладення фінансових ресурсів  

у формування активів. Зазвичай це пояснюється ско-

роченням обсягу виручки від реалізації продукції та 

неефективністю системи управління активами. 

Аналіз показників рентабельності дав змогу ви-

явити зменшення рентабельності власного капіталу, 

рентабельності активів та рентабельності вироб-

ничих фондів у 2016 р. Це вказує на зниження рів-

ня рентабельності у 2016 р. порівняно з 2015 р. Але 

збільшення прибутку у 2017 р. порівняно з 2016 р.  

і рентабельності активів свідчить про підвищення 

ефективності господарювання підприємства. 

2.2. Наступною складовою при оцінці страте-

гічних можливостей фінансового розвитку підпри-

ємства є здійснення SWOT-аналізу, який дає змогу 

виявити внутрішні можливості підприємства. 

На підставі проведеного аналізу виявлено, що 

сільськогосподарському підприємству доцільно роз-

робляти стратегію щодо посилення сильних сторін, 

особливо підвищення продуктивності праці шляхом 

розробки адекватної та дієвої системи її мотивації. 

Важливим аспектом є висока якість продукції, яку 

можливо досягти за рахунок виробництва екологічно 

чистої сільськогосподарської продукції. Також слід 

реалізовувати наявні можливості підприємства, що 

допоможе усунути слабкі сторони, зокрема: залучення 

додаткових інвестиційних ресурсів, організації систе-

ми стимулювання працівників, зниження собівартос-

ті сільськогосподарської продукції тощо. Водночас 

особливу увагу слід звернути на ліквідацію зовнішніх 

загроз відносно підприємства – зміни податкової по-

літики держави, погіршення інвестиційного клімату 

та відкриття внутрішніх ринків для дешевої імпортної 

продукції, низький рівень конкурентоспроможності 

вітчизняного аграрного сектора. Оскільки наведені 

загрози ліквідувати неможливо, у цьому випадку не-

обхідно усунути або зменшити їх вплив.

III. Розробка, вибір та оцінювання складових 

фінансової стратегії сільськогосподарського підпри-

ємства.  

3.1. Розробка можливих варіантів фінансової 

стратегії підприємства. 

Доцільно виділити такі типи фінансових стра-

тегій:

1. Експансійна стратегія (стратегія розши-

рення) – обирається в тому випадку, коли підприєм-

ство веде так звану агресивну політику: планує при-

дбання (поглинання) інших підприємств, розширення 

виробництва, захоплення значної частки ринку, вихід 

на нові ринки збуту; її застосування є доцільним, 

якщо продукція суб’єкта господарювання перебуває 

на стадії запровадження, становлення чи піднесення  

і підприємство має достатній трудовий та фінансовий 

потенціали для здійснення перелічених вище заходів.

2. Стратегія поступового розвитку – харак-

терна для більшості підприємств. Цей тип стратегії 

передбачає спрямування суб’єкта господарювання на 

поступове нарощення обсягів діяльності, зростання 

прибутковості та покращення його основних фінан-

сових і виробничо-економічних показників й характе-

ристик, забезпечення стабільного фінансового стану. 

3. Захисна стратегія – передбачає незначне 

зменшення виробничих потужностей, часткове чи 

повне згортання інвестиційної та інноваційної діяль-

ності задля збереження певного рівня прибутковості 

та фінансової стійкості підприємства при негативно-

му впливі на його діяльність ендогенних та екзоген-

них факторів.

4. Стабілізаційна стратегія – виникає в разі 

тимчасової втрати підприємством платоспромож-

ності, порушення структури балансу, погіршення 

показників діяльності. Фінансовим менеджерам чи 

аналітикам у такому разі потрібно проаналізувати 

виробничо-господарську діяльність суб’єкта госпо-

дарювання за декілька попередніх періодів, виявити 

проблемні місця та причини їх виникнення, окресли-

ти основні шляхи їх вирішення й визначити перелік 

стабілізаційних заходів.

5. Антикризова стратегія – реалізовують  

у випадках, коли підприємство перебуває у кризово-

му стані та потребує санації. Передбачає комплекс 

заходів, спрямованих на відновлення платоспромож-

ності, кредитоспроможності, стабілізацію його фі-

нансового стану. 

3.2. Вибір оптимального варіанта фінансової 

стратегії підприємства. 

Згідно з аналізом усіх типів фінансової стратегії, 

для сільськогосподарського підприємства доцільно 
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застосовувати стратегію поступового розвитку. Цей 

тип стратегії передбачає спрямування підприємства 

на поступове нарощення обсягів діяльності, зростан-

ня прибутковості та забезпечення стабільного фінан-

сового стану. Фінансовий аспект такої стратегії поля-

гає у визначенні оптимального рівня співвідношення 

залучених і власних коштів для підтримки поточної 

платоспроможності підприємства на належному рів-

ні, зростанні рівня рентабельності продукції за раху-

нок зниження її собівартості, збільшення оборотнос-

ті оборотних активів.

3.3. Розробка та уточнення складових фінан-

сової політики підприємства. Необхідно виділити 

окремі аспекти фінансової діяльності, за якими здій-

снюється розробка фінансової політики сільськогос-

подарського підприємства: 

1. Політика управління активами з питань: фор-

мування активів; управління оборотними активами; 

управління необоротними активами.

2. Управління капіталом з питань: формування 

структури капіталу; управління власним капіталом; 

управління позиковим капіталом. 

3. Політика управління грошовими потоками з 

питань: управління операційними, інвестиційними та 

фінансовими потоками. 

4. Політика управління фінансовими ризиками 

з питань: уникнення фінансових ризиків; диверси-

фікація фінансових ризиків; хеджування фінансових 

ризиків. 

3.4. Обґрунтування шляхів реалізації фінансо-

вої стратегії сільськогосподарського підприємства.

Для досягнення визначених цілей передбача-

ється реалізація таких пріоритетних заходів:

1. Підвищення економічного потенціалу агро-

екосистем шляхом використання таких системоутво-

рюючих факторів, як підвищення родючості ґрунтів, 

зростання їх адаптивних властивостей, використан-

ня сортів рослин і технологій їх вирощування, що за-

безпечують найвищу окупність ресурсів.

2. Підвищення родючості ґрунту забезпечувати-

меться за рахунок запровадження комплексу органі-

заційно-технологічних заходів, що включає:

 структуру посівних площ, що адаптована до 

ґрунтово-ландшафтних елементів і науково 

обґрунтованих сівозмін;

 підвищення ефективності використання ме-

ліорованих земель на інноваційній основі;

 протиерозійні заходи постійної дії – гідро-

технічні, агротехнічні та лісомеліоративні;

 орієнтацію на органічні системи удобрення, 

значне зростання виробництва;

 підвищення ефективності застосування мі-

неральних добрив за рахунок оптимізації 

доз, строків і способів їх внесення в ґрунт;

 заміну традиційних технологій обробки 

ґрунту на ґрунтозахисні, адаптовані до зо-

нальних особливостей.

3. Забезпечення землеробства високоефектив-

ним генофондом сортів і гібридів сільськогосподар-

ських культур шляхом зростання потенційної про-

дуктивності сортів і гібридів (з більш високим коефі-

цієнтом корисної дії фотосинтезу, вищою окупністю 

добрив та зрошувальної води), а також підвищення їх 

екологічної стійкості до нерегульованих (морози, за-

сухи) і регульованих (фітосанітарний стан, підвищен-

ня кислотності і засолення ґрунтів) факторів вироб-

ництва, оптимізація яких неможлива або потребує 

значних витрат ресурсів.

4. Застосування постіндустріальних систем ре-

сурсозберігаючих екологоощадних технологій виро-

щування сільськогосподарських культур на основі 

зростання економічного потенціалу агросистем, зна-

чного підвищення їх продуктивності й адаптивності 

шляхом переведення галузі рослинництва на постін-

дустріальні моделі розвитку, що передбачає:

 розробку і широке запровадження ресурсоз-

берігаючих технологій вирощування сіль-

ськогосподарських культур. Застосування цих 

технологій дозволить за рахунок раціональ-

ного використання трудових, матеріальних 

та енергетичних ресурсів суттєво знижувати 

собівартість одиниці продукції і на цій основі 

підвищувати її конкурентоспроможність;

 розробку та запровадження ефективних ме-

тодів оптимізації процесів росту і розвитку 

рослин з урахуванням зміни кліматичних 

умов, що дозволить суттєво підвищити уро-

жайність і стабільність виробництва рослин-

ницької продукції;

 суттєве зростання окупності застосовуваних 

мінеральних добрив за рахунок оптимізації 

доз і співвідношення елементів живлення, 

строків і способів внесення їх у ґрунт. Вне-

сення мінеральних добрив і хімічних меліо-

рантів буде сконцентровано на полях із не-

сприятливим балансом елементів живлення 

рослин і в критичні періоди їх розвитку;

 запровадження інтегрованої системи захис-

ту рослин, що зорієнтована, перш за все, на 

використання агротехнічного та біологічного 

методів;

 розширення застосування ґрунтозахисних, 

адаптованих до зональних особливостей, тех-

нологій обробки ґрунту, які будуть раціональ-

но поєднувати оранку, плоскорізне розпушу-

вання, поверхневий і нульовий обробіток; 

 створення стабільної кормової бази для за-

безпечення потреб тваринництва шляхом: 

розширення посівів кормових культур; зба-

лансованості кормів за протеїном за рахунок 

збільшення площі білкових культур і багато-

річних бобових трав.

5. Створення високоефективної сировинної 

бази біоенергетики шляхом розширення площі посі-
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ву ріпаку для виробництва біодизеля, цукрових буря-

ків для виробництва біоетанолу.

Удосконалення структури виробництва про-

дукції рослинництва буде забезпечено шляхом пріо-

ритетного розвитку виробництва продуктів, по яких 

не досягнуті раціональні норми споживання (овочі, 

баштанні, плоди та ягоди), а також галузей, продукція 

яких користується підвищеним попитом на світово-

му ринку (високоякісне продовольче зерно, насіння 

олійних культур). Значно розширяться посівні площі 

культур, продукція яких використовується для ви-

робництва біопалива.

IV. Реалізація та контроль виконання розробле-

ної фінансової стратегії сільськогосподарського під-

приємства, який включає такі складові:

 реалізація стратегії, що передбачає взаємо-

дію підприємства із зовнішніми контраген-

тами;

 процес постійного відстеження виконання 

розробленої стратегії засобами контролю та 

моніторингу, за результатами якого забезпе-

чується встановлення рівня отримання фак-

тичних проміжних і кінцевих результатів від-

носно запланованих і своєчасне коригування 

фінансової стратегії підприємства;

 оцінка якості фінансової стратегії, яка здій-

снюється на основі аналізу кількісних та якіс-

них параметрів, що дає можливість комплек-

сно охарактеризувати результат, власне про-

цес фінансової діяльності та за необхідності 

коригувати складові фінансової стратегії 

сільськогосподарського підприємства.

ВИСНОВКИ

Таким чином, розглянувши особливості фор-

мування фінансової стратегії сільськогосподарсько-

го підприємства, виявлено, що на підприємстві до-

цільно застосовувати стратегію поступового розви-

тку, яка передбачає спрямування підприємства на 

поступове нарощення обсягів діяльності, зростання 

прибутковості та забезпечення стабільного фінансо-

вого стану. Обґрунтовано шляхи реалізації фінансо-

вої стратегії сільськогосподарського підприємства. 

Перспективи подальших досліджень мають бути 

пов’язані з більш детальним вивченням кожного  

з етапів розроблення фінансової стратегії підприєм-

ства в сучасних умовах.                                  
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