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ВСТУП 

 

В динамічних ринкових умовах господарювання  будь-який суб’єкт 

підприємницької діяльності ставить перед собою завдання подальшого 

вдосконалення та розвитку на довгострокову перспективу. Постановка цілей та 

їх успішна реалізація вимагають ефективної організації діяльності та 

планування на довгострокову перспективу. Водночас інструментарії реалізації 

планування та контролю характеризуються різноманітністю методів та форм 

реалізації стратегічного розвитку.                                

До кінця 80-х років XX століття планування та прогнозування вважалося 

основою організації соціально-економічного життя суспільства, основною 

рушійною силою економічного розвитку. Разом з тим, планування 

невиправдано розглядалося як один із методів планової економіки минулих 

часів. В динамічних умовах ринку фінансове планування набуває особливо 

важливого значення. Розробка ефективної фінансової стратегії діяльності 

підприємств є однією з найбільш вагомих характеристик економічного 

зростання підприємств різних форм господарювання. Зростаючу роль 

стратегічного планування  підприємств слід розглядати як позитивну 

тенденцію, що діє у всьому світі. 

У процесі виробничо-господарської, збутової, інвестиційної та 

інноваційної діяльності підприємства відбувається безперервний процес 

кругообігу капіталу, змінюються структура засобів і джерел їх формування, 

відслідковується наявність і потреба у фінансових ресурсах, що знаходить 

відображення у визначеному рівні платоспроможності та 

конкурентоспроможності підприємства. В цьому контексті, здатність 

підприємства своєчасно реагувати на зміни умов внутрішнього та зовнішнього 

середовищ, завчасно враховувати наслідки непередбачуваних обставин, 

приймати відповідні управлінські рішення щодо мінімізації негативних 

наслідків впливу - свідчить про стійкість фінансового положення підприємства 

на ринку. Фінансова стійкість підприємства забезпечується гнучкістю політики 



 

 

у у сфері соціально-економічного розвитку, вмінням організовувати 

ефективний рух активів та капіталу з метою підвищення  платоспроможності і 

створення умов для самовідтворення. 

Впродовж останнього часу значно зросла кількість наукових праць 

присвячених подоланню фінансово-економічних проблем на підприємстві 

шляхо м розробки ефективної фінансової стратегії. Вченими, що досліджували 

дану проблематику є: Бланк І.А., Герчікова І.Н., Градов А.П., Лігоненко Л.О., 

Телін С.В.. 

Антикризовим управлінням на підприємстві, а саме розробкою 

стабілізаційних фінансових стратегій, займалися такі вчені як: Е. І. Альтман, І. 

Ансофф, В. А. Василенко,  М. К. Колісник, Б. І. Кузіна, Е. М. Короткова, Д. Дж. 

Майєрс, Т. С. Петер, Т. Таффлер, Л. І. Федулова. 

У вищезазначених працях розглянуті та обгрунтовані особливості вибору 

та проектування фінансової стратегії, загальні підходи до аналізу та оцінки 

фінансового-економічного становища підприємства, а також окреслені шляхи 

виходу із кризових ситуацій на основі моніторингу внутрішніх та зовнішніх 

факторів діяльності і, на основі цього планування фінансових показників 

розвитку. 

Отже, висока якість управління підприємством забезпечується стійкістю 

фінансово-економвчного положення підприємства в ринкових умовах 

сьогодення. Будучи частиною загальної стратегії економічного розвитку 

підприємства, фінансова стратегія носить по відношенню до неї підлеглий 

характер і повинна бути узгоджена з її цілями і напрямками. Разом з тим, 

фінансова стратегія здійснює істотний вплив на формування загальної стратегії 

економічного розвитку підприємства. У цьому взаємозв’язку, основною метою 

загальногосподарської стратегії підприємства є забезпечення високих темпів 

економічного розвитку і підвищення конкурентної позиції підприємства 

відповідно до тенденцій суспільного розвитку. 

Метою дипломної роботи є обгрунтування теоретико-методичних 

аспектів розробки фінансової стратегії підприємства на основі здійсненого 



 

 

організаційно-економічного аналізу досліджуваного підприємства в контексті 

впровадження фінансової стратегії на довгострокову перспективу становлення 

та розвитку підприємства.  

Досягнення поставленої мети обумовило необхідність вирішення 

таких завдань: 

- визначити економічну сутність, основні завдання та роль 

фінансової стратегії в загальній системі управління підприємством; 

- здійснити класифікацію фінансових стратегій господарювання 

підприємства; 

- визначити методологічні основи формування фінансової стратегії 

підприємства 

- охарактеризувати рівень організаційно-економічної діяльності 

підприємтсва; 

- проаналізувати фінансово-економічного стан діяльності підприємства; 

-  охарактеризувати процес управління фінансовою стратегією на 

підприємстві; 

- обгрунтуватин науково-методичні підходи до процесу розробки 

стабілізаційної фінансової стратегії; 

- розробити стабілізаційну фінансову стратегію ПрАТ «Київська 

кондитерська фабрика «Рошен». 

Об’єктом дослідження є теоретичні та практичні положення планування, 

організації, координації та розробки фінансової стратегії підприємства. 

Поглиблені дослідження здійснені на матеріалах ПрАТ «Київська кондитерська 

фабрика «Рошен», м. Києва. 

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних і 

практичних підходів щодо забезпечення ефективності розробки фінансової 

стратегії ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». 

Методологія і методи дослідження. Теоретичною й методологічною 

основами дослідження є фундаментальні положення економічної теорії, наукові 

праці вітчизняних і закордонних вчених-економістів. Серед основних методів, 



 

 

використаних у дослідженні, варто відзначити наступні: наукової абстракції, 

порівняння, групування та систематизації – для визначення сутності та видів 

фінансової стратегії діяльності підприємства, а також методичних підходів до 

оцінювання ефективності управління; методи графічного, статистичного, 

економічного аналізу - використовувались для фінансово-економічного стану 

підприємства, діагностики кризових явищ у функціонуванні суб’єкта 

господарювання; метод логічного аналізу, прогнозування, SWOT - аналіз, 

калькуляційний метод - для розрахунку вартості рекомендованих  заходів щодо 

розробки фінансової стартегії на підприємстві; методи сучасних комп’ютерних 

технологій обробки економічної інформації, зокрема, пакет прикладних 

програм Microsoft Excel, - для аналізу та оцінки фінансово-економічної 

діяльності підприємства. 

          Апробація результатів дослідження. Основні положення, результати й 

висновки дипломної роботи доповідалися на Міжнародній науково-технічній 

конференції «Світ інформації та телекомунікацій» (м. Київ, Державний 

університет телекомунікацій, 20 травня 2020 р.).  

Інформаційна база дослідження. Інформаційною базою дослідження є 

законодавчі та нормативні акти України, наукові праці вітчизняних та 

зарубіжних авторів, офіційні дані Державної служби статистики України, 

Міністерства фінансів України, річні звіти та первинна документація  

ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен», а також результати власних 

спостережень.  

 


