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UNITED OILS уже долгие годы сохранять достойные 

конкурентоспособные позиции на рынке. А, постоянно применяемые 

меры, по улучшению товарной политики в дальнейшем, обеспечат 

предприятию UNITED OILS перспективное развитие и долгосрочную 

конкурентоспособность.  
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У сучасних умовах ринкової економіки важливою 

передумовою ефективного використання обмежених виробничих 

ресурсів і досягнення високих кінцевих результатів є планування 

діяльності підприємств. Якщо розглядати функцію планування в 

системі фінансового менеджменту, то безумовно, найбільш значимою 

та складною його підсистемою, є стратегічне фінансове планування, 

яке покликане обґрунтовувати основні напрями фінансового розвитку 

підприємства та основні параметри його фінансового стану. Роль 

стратегічного фінансового планування суттєво зросла в сучасних 

умовах господарювання, проте для вітчизняних підприємств існує 

низка проблем та перешкод, які уповільнюють процес його реалізації в 

процесі управління підприємством.  

Стратегічне фінансове планування дозволяє підприємству 

планувати майбутні доходи і видатки з урахуванням факторів 

внутрішнього та зовнішнього середовищ, що дозволяє керівнику 

обирати правильні управлінські рішення. Добре продумане стратегічне 

бачення готовить компанію до майбутнього, установлює довгострокові 

напрямки розвитку й визначає наміри підприємства зайняти 

http://www.aup.ru/books/m16/
http://www.aup.ru/books/m16/
http://www.aup.ru/books/m59/
http://www.aup.ru/books/m46/
http://www.aup.ru/books/m245/
http://www.aup.ru/books/m245/
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конкурентні ділові позиції.  

Узагалі, розробка стратегії є однієї з основних функцій 

менеджменту підприємства. Серед усього, що робить менеджер, мало 

знайдеться того, що в значній мірі впливає на благополуччя компанії, 

як розробка довгострокової стратегії, розвиток конкурентоспроможних 

і ефективних стратегічних дій і бізнес-підходів, а також виконання 

стратегії таким чином, щоб досягти намічених результатів [1].  

Основні завдання стратегічного фінансового планування: 

обрання найкращої фінансової стратегії та способів і методів її 

досягнення; планування методів фінансової стійкості; підготовка дій 

підприємства для уникнення чи виходу з кризового стану. Його мета – 

досягнення таких значень основних фінансових показників діяльності 

підприємства, які б відповідали базовим орієнтирам концепції 

розвитку, зафіксованої у стратегічних планах підприємства.  

Стратегічне фінансове планування характеризується 

наступними позиціями:  

1) є важливим методом стратегічного фінансового управління;  

2) носить цільовий характер;  

3) стратегічний фінансовий план (як результат стратегічного 

фінансового планування) виступає важливим елементом і 

характеристикою фінансової стратегії підприємства, формою її 

конкретизації і формалізації;  

4) передбачає обґрунтування принципових параметрів 

фінансового розвитку та внутрішнього фінансового потенціалу 

підприємства тощо.  

Стратегічний фінансовий план є відображенням фінансової 

стратегії підприємства, яку визначають як один із найважливіших 

видів функціональної стратегії підприємства, що забезпечує всі 

основні напрями розвитку його фінансової діяльності та фінансових 

відносин шляхом формування довгострокових фінансових цілей, 

вибору найбільш ефективних шляхів їх досягнення, адекватного 

коректування напрямів формування і використання фінансових 

ресурсів за зміни умов зовнішнього середовища [3].  

Стратегічний фінансовий план забезпечує розуміння того, як 

досягти найголовнішу ціль – максимізувати прибуток; дозволяє обрати 

найефективніший із напрямів інвестування; дає оцінку матеріально-

економічному стану підприємства тощо. Фінансова стратегія включає 

методи та практику формування фінансових ресурсів, їх планування та 

забезпечення фінансової стійкості підприємства за ринкових умов 

господарювання; охоплює всі форми фінансової діяльності 

підприємства (оптимізацію основних та оборотних засобів, 
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формування та розподіл прибутку, грошові розрахунки, інвестиційну 

політику) [2].  

Стратегічне фінансове планування дає змогу визначити не 

лише обсяг фінансових ресурсів, а й цільове використання, головна 

мета якого полягає в забезпеченні необхідним фінансуванням для 

господарської діяльності. Завдяки стратегічному фінансовому 

плануванню можна визначити, наскільки є конкурентоспроможною 

діяльність підприємства, і якою є допомога в виявленні фінансової 

підтримки від інших інвесторів.  

Розроблення стратегічного фінансового плану є складним 

процесом, який в цілому базується на принципах фінансового 

планування і передбачає чітке взаємоузгодження стратегічних 

фінансових цілей, фінансових показників, що їх конкретизують, 

перспективних фінансових політик і програм фінансового розвитку як 

між собою, так із загальнокорпоративною стратегією, стадією 

життєвого циклу, стратегічною фінансовою позицією підприємства.  

На жаль, дивлячись на економічний і політичний стан нашої 

держави, підприємства не можуть приймати рішення в фінансовому 

плануванні на тривалий період. Підприємства не можуть собі 

дозволити робити довгострокові жорсткі фінансові плани.  

Висока динаміка зміни зовнішнього і внутрішнього 

економічного середовища вимагає підвищення адаптивності діяльності 

підприємства до різних змін, ефективним інструментом якої є 

внутрішньогосподарське планування. Незважаючи на невисокий 

рівень використання стратегічного фінансового планування в практиці 

управління фінансовою діяльністю підприємств, його використання є 

необхідною умовою їх нормального функціонування та економічного 

розвитку.  
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