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В статье рассматривается и исследуется значение про7
ведення стратегического анализа финансовой среды
и потенциала предприятия для эффективной разра7
ботки и реализации его финансовой стратегии.
In the article the value of leadthrough of strategic analysis
of financial environment and potential of enterprise is exa7
mined and probed for effective development and realiza7
tion of him financial strategy.
Постановка проблеми
В сучасних ринкових умовах
підприємствам для забезпечен
ня ефективної діяльності, фінан
сової стійкості, платоспромож
ності та інвестиційної привабли
вості необхідне застосування
перспективного стратегічного
управління їх фінансовою діяль
ністю. Ефективним інструмен
том такого управління виступає
фінансова стратегія підприєм
ства, формування якої забезпе
чується здатністю моделювати
фінансову ситуацію та передба
чати напрямок і характер май
бутніх змін в діяльності підпри
ємства.
Розробка фінансової стра
тегії відіграє важливу роль у за
безпеченні ефективного розвит
ку підприємства, дозволяє ре
ально оцінити його фінансові
можливості та забезпечити мак
симальне використання його
внутрішнього потенціалу.

Аналіз попередніх
досліджень
Фінансова стратегія — це де
тально опрацьована концепція
залучення і використання фінан
сових ресурсів підприємства.
Технологія розробки фінан
сової стратегії полягає у здій
сненні сукупності послідовних
заходів, що спрямовані на за
безпечення оптимального вико
ристання існуючого потенціалу
підприємства.
Процес розробки фінансової
стратегії має певну модель: по
становка цілей — аналіз середо
вища — розробка і реалізація
фінансової стратегії. Він має
складатися з таких взаємозв’я
заних етапів, як аналіз діючої за
гальної і функціональної (фінан
сової) стратегії, постановка ці
лей і завдань фінансової стра
тегії, аналіз і оцінка зовнішнього
і внутрішнього фінансового се
редовища та фінансового по
тенціалу підприємства, вибір
критеріїв оптимізації фінансової
діяльності, оцінка стратегічних
альтернатив, вибір найбільш
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перспективної фінансової стра
тегії, її реалізація, корегування
фінансової стратегії та фінансо
вий контролінг стратегічних фі
нансових рішень.
Тобто стратегічний фінансо
вий аналіз діяльності підпри
ємства є одним з найголовніших
етапів процесу розробки і реалі
зації фінансової стратегії під
приємства.
Дослідженнями в галузі роз
робки теорії та практики фінан
сового управління займалися
зарубіжні економісти М. Портер,
Р. Ансофф, П. Друкер, Ю. Бріг
хем. Теоретикометодологічні
аспекти розробки фінансової
стратегії підприємств представ
лені в роботах вітчизняних фа
хівців І. Бланка, В. Пастухової,
Н. Ушакової, С. Покропивного,
В. Шелудько.
Мета роботи
Метою даного дослідження
є вивчення процесу страте
гічного фінансового аналізу при
розробці і реалізації фінансової
стратегії підприємства, опра
цювання та узагальнення існую
чого досвіду в даному напрямі.
Результати проведених
досліджень
Стратегічним фінансовим ана
лізом є напрям аналізу, що ін
терпретує становище підприєм
ства в конкурентному середо
вищі, вивчає зовнішні і внутрішні
фактори, які здійснюють вплив
на діяльність підприємства у сфе
рі фінансів в стратегічному пе
ріоді.
Аналіз факторів зовнішнього
або внутрішнього середовища
здійснюється в сукупності з ін
шими факторами. Для цього за
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стосовуються різні методи стра
тегічного фінансового аналізу,
такі, як SWOT, PEST та SNW
аналіз, портфельний, сценар
ний, експертний та порівняль
ний фінансовий аналіз, аналіз
фінансових коефіцієнтів та інте
гральний аналіз по моделі Дю
пон.
На початковому етапі велике
значення має визначення об’єк
тів, які характеризують фінансо
ву діяльність підприємства на
конкретному напрямі. Такими
об’єктами можуть виступати:
обсяг фінансових ресурсів,
ефективність інвестицій, фінан
сова безпека тощо [1].
В процесі стратегічного фі
нансового аналізу отримується
інформація про позиції підпри
ємства на ринку, визначаються
фінансові ризики, вивчаються
можливості і загрози середови
ща, узагальнюються дані про
конкурентів, джерела фінансу
вання і об’єкти інвестування.
Крім того, ефективний страте
гічний фінансовий аналіз впли
ває на вибір виду фінансової
стратегії.
В рамках стратегічного фі
нансового аналізу необхідно
вивчити фактори, що впливають
на оборотний капітал, ціни на си
ровинні матеріали, заробітну
плату, ціни продажу, умови кре
дитування, оборот, прибутко
вість та конкуренцію.
Вивчення даних факторів по
винно проводитись по трьох на
прямах:
— стратегічний аналіз зов
нішнього середовища непрямо
го впливу;
— стратегічний аналіз зов
нішнього середовища безпосе
реднього впливу;

МЕНЕДЖМЕНТ ВИРОБНИЦТВА
— стратегічний аналіз вну
трішнього середовища.
Середовище непрямого впли
ву має такі складові, як еконо
мічне, юридичне, демографіч
не, технологічне і політичне се
редовище [2].
Таким чином, на першому на
прямі (стратегічний аналіз зов
нішнього середовища непрямо
го впливу) проводиться:
1. Вивчення зовнішнього еко
номічного середовища підпри
ємства: темпи інфляції, рівень
безробіття, банківські ставки,
оподаткування, рівень еконо
мічного розвитку регіону, вели
чина мінімальної заробітної пла
ти та ін.
2. Аналіз юридичного сере
довища: вивчаються недоліки
законодавства, оцінюється вплив
законодавства на підприємст
во.
3. Дослідження демографіч
ного середовища: демографіч
на структура суспільства, рівень
освіти, відношення людей до ро
боти, можливість залучення ви
сококваліфікованої робочої сили.
4. Аналіз технологічного се
редовища: перспективні техно
логії і засоби виробництва.
5. Аналіз політичної складо
вої: рівень стабільності еконо
міки і суспільства, що може дати
не тільки інформацію про ризи
ки і загрози, але і визначити
перспективні і небезпечні об’єк
ти інвестування, джерела залу
чення капіталу та інше.
На другому напрямі (страте
гічний аналіз зовнішнього сере
довища безпосереднього впли
ву) проводиться дослідження
умов взаємодії підприємства
з конкретними суб’єктами еко

номічної діяльності (покупці, по
стачальники, ринок робочої си
ли, конкуренти).
Стратегічний аналіз внутрішньо
го фінансового середовища під
приємства дозволяє виділити
і вивчити найбільш важливі фак
тори фінансової діяльності під
приємства [3].
Для розробки фінансової
стратегії першочергове значен
ня має група фінансових чин
ників, що включають процеси,
пов’язані із забезпеченням
ефективного використання і ру
ху грошових коштів на підпри
ємстві.
Тому дослідження повинно
бути спрямоване на фактори,
що впливають на інвестиційну
привабливість підприємства
і його фінансовий потенціал.
Стан інвестиційної приваб
ливості і її динаміка є дуже зна
чущими для підприємства, оскіль
ки постійно оцінюються різними
категоріями інвесторів: акціоне
рами, партнерами, конкурента
ми, кредитнофінансовими інсти
тутами та ін. Ії стан має велике
значення і при формуванні фі
нансової стратегії, оскільки са
ме він безпосередньо впливає
на здатність підприємства залу
чати фінансові ресурси [4].
Не менш значущим є і стра
тегічний аналіз фінансового по
тенціалу підприємства. Фінан
совий потенціал — це сума на
копичених в даний час фінансо
вих ресурсів і максимально
можливого обсягу матеріальних
цінностей, яких можна досягти в
короткостроковій перспективі
[5]. В ході аналізу фінансового
потенціалу підприємства здій
снюється:
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— проведення економічної оцін
ки фінансових ресурсів, в тому
числі проведення аналізу обсягів
і структури джерел надходження;
— визначення діючого ме
ханізму формування фінансових
ресурсів та виявлення факторів,
що обмежують його ефективність;
— дослідження можливих
варіантів оптимального поєднан
ня наявних фінансових ресурсів
і їх джерел.
Проведення стратегічного ана
лізу фінансового потенціалу в су
купності з аналізом внутрішнього
і зовнішнього фінансового сере
довища дозволяє визначити ос
новні особливості фінансової
діяльності підприємства, виділи
ти сильні і слабкі місця в уп
равлінні фінансовою діяльністю,
вірно оцінити досягнуті резуль
тати та визначити тенденції роз
витку різних елементів фінансо
вої діяльності підприємства.

Висновки
Стратегічний фінансовий ана
ліз діяльності підприємства
є одним з найголовніших етапів
процесу розробки і реалізації
фінансової стратегії підприємст
ва, завданнями якого є вибір
об’єкту дослідження, встанов
лення особливостей, тенденцій
і закономірностей розвитку під
приємства та визначення опти
мальних методів і інструментів
управління фінансовою діяльні
стю підприємства. Стратегічний
фінансовий аналіз допомагає
розробити та реалізувати таку
фінансову стратегію, яка забез
печить ефективну діяльність
підприємства, підвищить його
фінансову стійкість, покращить
платоспроможність та зробить
його інвестиційно привабли
вим.
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