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Summary. The substantiation of the creative technologies potential in Ukraine textile industry enterprises and the identifica-
tion of its realization problems in modern conditions is given in this article. By applying a systematic approach to determining 
the causal-effect relationships of effective creative activity implementation and analyzing the structure of the object of research, 
were revealed problems of methodology and management of creative potential practice of the enterprise, formed the scientific 
solutions to address these problems. It was found that in general, the state of creative management system for textile industry 
enterprises of the country can be assessed as satisfactory, but it requires significant development. The most problematic are: 
communication development; the performance of the subjects in the system of creative management; subjects education in 
the system of creative management. Directions, provided their development, able to positively influence the realization of the 
Ukraine textile industry creative technologies potential are: updating the system of creative management objectives; implemen-
tation of the objectives in the system of creative management; the intensity of the implementation of creative ideas.

Key words: potential, creative potential, creative technologies, creativity, creative activity, creative management, creative 
ideas, creative products, textile industry, innovation, potential structure, management system, development.
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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

THE FINANCIAL STRATEGY OF THE CORPORATE ENTERPRISE FORMATION 
WITHIN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY

Анотація. У статті представлено послідовність розробки фінансової стратегії корпоративного підприємства та ви-
світлено особливості контролю її реалізації в умовах поширення процесів глобалізації та інтеграції фінансових ринків. 
Доведено доречність розгляду рівня економічної безпеки корпоративного підприємства як однієї з передумов обґрун-
тування його стратегічних орієнтирів та як складової частини системи стратегічного контролінгу. При цьому як ключо-
вий індикатор у системі контролінгу обрано потенціал інтегрованої протидії корпоративного підприємства виявленим 
факторам-загрозам. Представлено модель використання такого потенціалу в стратегічному процесі. 

Ключові слова: фінансова стратегія, економічна безпека, фактори-загрози, стратегічний контролінг, корпоративне 
підприємство, потенціал інтегрованої протидії. 

Постановка проблеми. Однією з провідних тенден-
цій для світової економіки постає поширення корпорати-
зації та появлення різного роду інтегрованих об’єднань 
підприємств. Поряд із цим на макрорівні активізуються 
процеси фінансової інтеграції, які приводять до поступо-
вого створення єдиного фінансового простору для рин-
ків капіталу. Позитивним моментом для такої фінансової 

інтеграції є покращання інвестиційного клімату, забез-
печення взаємозамінності фінансових активів, сприяння 
дерегулюванню фінансових ринків тощо. На жаль, одно-
часно з такими позитивними аспектами фінансової інте-
грації збільшується кількість та сила прояву різного роду 
негативних факторів-загроз, які ускладнюють досягнення 
стратегічних цілей корпоративного підприємства та впли-
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вають на життєдіяльність усіх його стейкхолдерів. Відпо-
відно, вельми актуальними виявляються питання як пере-
гляду наявних підходів до розробки фінансової стратегії 
корпоративних підприємств, оптимізованої за критерієм 
підтримки достатнього рівня його економічної безпеки, 
так і формування дієвого інструментарію контролю реа-
лізації обраних стратегічних альтернатив.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичне підґрунтя розв’язання означеної проблеми форму-
вання фінансової стратегії корпоративного підприємства, 
яка б сприяла підтримці заданого рівня його економічної 
безпеки, міститься в рамках перетину низки наукових 
дисциплін та концепцій. По-перше, це дослідження, при-
свячені розгляду стратегічних аспектів розвитку підпри-
ємства в цілому [1; 2] та формування його фінансової 
стратегії зокрема [3–5]. Не ставлячи за мету проведення 
семантичного аналізу поняття стратегії, у рамках даної 
статті будемо спиратися на підхід Г. Мінцберга «5П» 
[2], який розглядає стратегію як одночасне сполучення 
планів, перспектив, паттернів, принципів та підходів до 
ведення певного роду діяльності. Зрозуміло, що всі скла-
дові частини комплексу «5П» мають адаптуватися до 
характеристик фінансової стратегії. Більш того, у біль-
шості досліджень стратегічний процес розглядається по 
відношенню до окремого підприємства. Відповідно, для 
корпоративних підприємств слід додатково досліджувати 
особливості реалізації складових комплексу «5П» в умо-
вах корпоративної інтеграції. 

Іншим напрямом наукових досліджень, який пропо-
нується врахувати під час розробки фінансової стратегії 
корпоративного підприємства, є напрям управління еко-
номічною безпекою підприємства. Як правило, у наявних 
дослідженнях знову ж таки розглядається або окреме під-
приємство [6; 7], або економічна безпека держави в цілому 
[8]. Відповідно, такі дослідження потребують їх пере-
гляду в аспекті визначення безпеки реалізації фінансової 
стратегії. За основу пропонується використати працю 
М.В. Куркіна [6], в якій безпека розглядається в контексті 
достатності ресурсів для протидії факторам загроз. Від-
повідно, увага даного дослідження зміститься саме на 
фінансові ресурси, їх рух та можливості акумулювання на 
достатньому рівні для корпоративного підприємства. 

Оскільки ж потрібно здійснювати контроль як реа-
лізації обраних стратегічних альтернатив, так і впливу 
факторів-загроз на перебіг такої реалізації, доречними 
постають розробки у сфері стратегічного контролінгу 
[9; 10], які також потребують адаптування до специфіки 

означеної предметної області дослідження. Також на від-
міну від праць, в яких відбувається відокремлений роз-
гляд фінансової стратегії [3; 5], автори наголошують на 
неможливості її самостійного дослідження. Відповідно, 
як інструмент, який дає змогу комплексно розглядати та 
поєднувати всі складові частини стратегічного процесу, 
будемо використовувати збалансовану систему показни-
ків (BSC) [11]. Переваги BSC у даному випадку полягають 
у наявності такого її інструмента, як каскадування цілей 
та показників, що дає змогу формалізувати стратегію для 
всіх рівнів корпоративного підприємства. Іншою перева-
гою є можливість легкої інтеграції BSC та стратегічного 
контролінгу, а отже, й механізму управління економічною 
безпекою корпоративного підприємства. 

Мета статті полягає у розвитку теоретико-методоло-
гічних засад формування фінансової стратегії корпоратив-
ного підприємства, оптимізованої за критерієм максиміза-
ції рівня його економічної безпеки. Реалізації мети статті 
передбачає вирішення завдань з обґрунтування переліку 
референтних рішень у сфері стратегічного управління 
корпоративними фінансовими ресурсами та потоками, 
визначення особливостей забезпечення реалізації таких 
рішень у контексті додержання заданого рівня економіч-
ної безпеки корпоративного підприємства, визначення 
місця фінансової стратегії в системі стратегічного конт-
ролінгу корпоративного підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В основу 
досягнення мети статті, по-перше, покладемо пропози-
ції М.В. Куркіна [6, с. 46–48] щодо розгляду економічної 
безпеки через стан захищеності від впливу зовнішніх та 
внутрішніх факторів-загроз. При цьому моделюється така 
захищеність через формування простору наявних у під-
приємства ресурсів та оцінки їх відповідності цілям та 
запасу стійкості підприємства. Визначена метою статті 
орієнтація на фінансову стратегію передбачає обмежити 
весь перелік ресурсів підприємства лише фінансовими. 
Недоліком підходу [6] є лише його статичність, подо-
лати яку можна розширенням такого тлумачення, напри-
клад принципами логістичного менеджменту. У такому 
випадку фінансова стратегія представляється як визна-
чення правил, принципів, прийомів та підходів до такої 
оптимізації руху фінансових потоків корпоративного під-
приємства, яка забезпечує його самоокупність та неза-
лежність, сприяє реалізації обраної корпоративної страте-
гії, підтримує фінансовий розвиток тощо. 

Окремо слід звернути увагу, на наявність трьох кон-
текстів розгляду ({КР}) поставленої у меті статті про-

блеми. Такі контексти авторами вже було 
задекларовано [12, с. 99] по відношенню до 
інтеграційного процесу, а отже, може бути 
адаптовано до процесу вироблення альтерна-
тив для фінансової стратегії. Фінансову стра-
тегію можна розглядати: у контексті її форму-
вання окремим носієм корпоративних прав у 
складі корпоративного підприємства (КР1); у 
контексті взаємодії окремих учасників корпо-
ративного підприємства в напрямі узгодження 
їх інтересів та подолання корпоративних кон-
фліктів (КР2); у контексті корпоративного під-
приємства в цілому (КР3). Представлене на 
рис. 1 виділення контекстів розгляду фінан-
сової стратегії певною мірою перетинається 
з розробками В.Л. Стефанюка [13, с. 28–35] 
щодо представлення корпоративного підпри-
ємства як локально організованої системи. Від-
мінністю такої системи є наявність власного 
вектору цілей (а отже, й складових комплексу 
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Рис. 1. Диференціація контекстів розгляду (орієнтирів вироблення) 
фінансової стратегії корпоративного підприємства [12, с. 99] 
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«5П» фінансової стратегії), який може трансформуватися 
в процесі функціонування корпоративного підприємства.

У рамках поданих на рис. 1 контекстів фінансова 
стратегія корпоративного підприємства розглядається 
в термінах визначення принципів та правил фінансової 
підтримки перетворення входів бізнес-процесів ({IN}) у 
виходи ({OUT}). Роль системи управління економічною 
безпекою зводиться до моделювання реакції на дискрет-
ний потік подій (факторів-загроз та можливостей), що 
відбиваються як реакція на зовнішні впливи (w ∈ Ω). Роль 
стратегічного менеджменту полягає у виробленні керів-
них впливів mi ∈ M, які забезпечують додержання обраних 
параметрів руху фінансових потоків. Наявність у рамках 
корпоративного підприємства декількох носіїв корпора-
тивних прав обумовила виділення на рис. 1 декількох сис-
тем (Ci, i=1..n), кожному з яких у відповідність ставиться 
окремий суб’єкт управління (СУі) чи особа, яка приймає 
рішення. Взаємодія таких суб’єктів реалізується в рам-
ках виділення певного корпоративного центру (КЦ), який 
регламентує корпоративні відносини (на рис. 1 зображені 
як yі) та визначає змістовне наповнення складових частин 
комплексу «5П» для фінансової стратегії. 

Зазначимо, що існують різні підходи до класифікації кор-
поративних підприємств як підприємств, утворених двома 
чи більше засновниками. З точки зору визначення фінан-
сової стратегії будемо орієнтуватися на розподіл корпора-
тивних підприємств за ознакою «ступінь взаємної участі у 
капіталі» (у рамках даної ознаки корпоративні підприємства 
диференціюються від таких, що повністю об’єднали активи, 
до таких, що функціонують у рамках м’яких інтеграційних 
форм). Зрозуміло, що для кожного із зазначених випадків 
будуть існувати свої особливості формування фінансової 
стратегії та свої особливі фактори-загрози, які має врахову-
вати механізм стратегічного контролінгу. 

Відповідно, для структурування елементів фінансової 
стратегії (SFIN) використаємо розробки Л.А. Ісмагілової [14] 
щодо теоретико-множинного підходу до формалізованого 
відображення стратегії з певною їх адаптацією до заявле-
ної на рис. 1 предметної області. Такий підхід дає змогу 
об’єднати різноманітні моделі вироблення стратегії та 
інструменти підтримки прийнятих стратегічних рішень. На 

верхньому рівні агрегації вироблення фінансової стратегії 
корпоративного підприємства зводиться до визначення: 
переліку стратегічних інтересів корпоративного підприєм-
ства у зовнішньому середовищі та результатів оцінювання 
середовища функціонування (SOUT), аналогічних інтересів 
та результатів оцінювання можливостей корпоративного 
підприємства (SIN), переліку стратегічних альтернатив та 
референтних правил управління рухом фінансових потоків 
(SA), алгоритмів відбору того чи іншого правила чи певної 
стратегічної альтернативи (А (SA)). Співвіднесення зазна-
чених складових частин формує модель вибору фінансової 
стратегії корпоративного підприємства таким чином:

SFIN = {SIN, SOUT, SA, А (SA)}                    (1)
Саме співвіднесення означених у кортежі (1) внутріш-

ніх та зовнішніх стратегічних інтересів корпоративного 
підприємства визначає зону уваги системи управління його 
економічною безпекою. У рамках даної пропозиції фінан-
сову безпеку ІСБ пропонується розглядати водночас як ста-
тичну та як динамічну характеристику. Статичний підхід 
передбачає, що в кожен конкретний момент часу корпо-
ративне підприємство має достатню кількість фінансових 
ресурсів для реалізації фінансової стратегії та задоволення 
локальних інтересів окремих носіїв корпоративних прав, 
які обмежені наявною системою корпоративних відносин. 
У динамічному аспекті фінансову безпеку корпоратив-
ного підприємства пропонуємо розглядати через відповід-
ність характеристик фінансових потоків консолідованому 
вектору фінансових інтересів носіїв корпоративних прав. 
Відповідно, зоною уваги для системи стратегічного контр-
олінгу постануть наявні відхилення між фактичними зна-
ченнями характеристик фінансових потоків та очікувань 
по відношенню до них із боку корпоративного центру та 
окремих учасників корпоративного підприємства.

Безпосередньо ж формування фінансової стратегії кор-
поративного підприємства передбачає використання рефе-
рентного переліку стратегічних рішень у сфері реалізації 
фінансової функції. При цьому якщо у загальному випадку 
фінансова стратегія орієнтується на додержання само-
окупності та незалежності корпоративного підприємства, 
то негативні фактори визначаються як загрози для втрати 
зазначених характеристик. При цьому для формування діє-

Таблиця 1
Фрагмент референтного переліку стратегічних рішень  

у сфері реалізації фінансової функції корпоративного підприємства

Елементи фінансової 
стратегії (SА)

Особливості формування для Фактори-загрози, які 
слід ураховувати під час 

формування стратегії
унітарного 

підприємства корпоративного підприємства

Принципи та правила 
формування і розподілу 
прибутку

Визначення пріоритетних 
напрямів, норма при-
бутку на розвиток

Обґрунтування правил дивідендної 
політики. Визначення повноважень 
корпоративного центра під час розпо-
ділу

Вади в розподілі ресурсів 
між функціонуванням та 
розвитком. Порушення руху 
потоків

Підходи та паттерни 
формування (акуму-
лювання) фінансових 
ресурсів

Орієнтація на власні чи 
залучені ресурси. Вста-
новлення оптимальної 
структури капіталу

Визначення шляхів залучення ресур-
сів: випуск цінних паперів, збільшення 
залогової вартості, інтеграція з фінан-
совими установами

Неточна ідентифікація роз-
міру бажаних ресурсів чи 
страхових запасів. Неритміч-
ність руху потоків

Оптимізація основних 
та оборотних засобів

Вибір політики форму-
вання оборотних коштів 
(агресивна, помірна)

Вибір правил консолідації фінансових 
ресурсів (консолідація капіталу чи 
диференціація за учасниками)

Невірне встановлення обсягів 
запасів чи підходів до форму-
вання оборотних коштів 

Норми та правила 
податкової оптимізації

Визначення бази та сис-
теми оподаткування

Визначення підходу до консолідації 
для мінімізації податкового наванта-
ження

Вади в проведенні роз-
рахунків, зміна податкової 
політики держави

Вибір напрямів інвес-
тування та підходів до 
формування стратегіч-
них резервів

Рішення типу «інвесту-
вати – не інвестувати», 
«створювати – не ство-
рювати резерв»

Встановлення спільних правил 
ведення інноваційно-інвестиційної 
діяльності. Визначення ролі корпора-
тивного центу у взаємній підтримці

Невірний вибір напряму 
інвестування. Відволікання 
коштів у створення резервів. 
Відсутність резервів
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вої системи стратегічного контролінгу необхідно ідентифі-
кувати такі фактори-загрози в розрізі складових елементів 
та можливих альтернатив реалізації фінансової стратегії. 
Авторський варіант такої ідентифікації представлено в 
табл. 1. Відразу зазначимо, що для розвитку представленого 
в табл. 1 підходу можна запропонувати формувати профіль 
фінансової стратегії корпоративного підприємства. Такий 
профіль фіксує обрання того чи іншого варіанту чи правила 
обґрунтування стратегічної альтернативи з табл. 1. Зрозу-
міло, що будуватися такий профіль буде з огляду на класи-
фікаційні ознаки корпоративних підприємств.

У кортежі (1) за реалізацію відбору з табл. 1 пев-
ної альтернативи чи правила вироблення стратегічного 
рішення відповідає елемент А (SA). Зробимо наголос на 
його комплексності, тобто на наявності цілого переліку 
алгоритмів та інструментів відбору стратегічних альтер-
натив. У рамках таких інструментів запропонуємо вико-
ристання когнітивного моделювання, за допомогою якого 
можливо визначити роль рівня економічної безпеки кор-
поративного підприємства під час визначення його фінан-
сової стратегії. Саме когнітивне моделювання дає змогу 
співвіднести отриманий стратегічний профіль із профі-
лем загроз для реалізації фінансової стратегії. Відповідна 
когнітивна модель представлена на рис. 2. До її особли-
востей слід віднести таке. По-перше, вона включає в себе 
всі задекларовані в кортежі (1) елементи та орієнтується 
на визначення рівня потенціалу інтегрованої протидії. 
Такий потенціал визначається через встановлення відпо-
відності внутрішніх та зовнішніх стратегічних інтересів 
корпоративного підприємства (відповідності SIN та SOUT).

По-друге, виділення на рис. 1 трьох контекстів роз-
гляду фінансової стратегії корпоративного підприємства 
дає змогу розширити розуміння інтересів у внутрішньому 
та зовнішньому середовищі. Таке розширення поясню-
ється певним взаємопроникненням цих середовищ. Так, 
внутрішнє середовище корпоративного підприємства, 
в якому консолідуються інтереси носіїв корпоративних 
прав, для кожного з таких носіїв змістовно виступає як 
зовнішнє середовище, у рамках якого виникають корпора-
тивні конфлікти, а отже, й певні фактори-загрози. Загрози 
тут є як прямі (передбачають появу негативних впливів), 
так і непрямі (загроза як зниження рівня потенціалу інте-
грованої протидії). Наявність таких загроз та їх вплив на 
параметри фінансової стратегії корпоративного підприєм-
ства також подано на рис. 2.

Висновки. Таким чином, у статті представлено автор-
ський підхід до обґрунтування фінансової стратегії кор-
поративного підприємства, заснований на використанні 
референтного переліку стратегічних рішень у фінансовій 
сфері. Крім того, здійснено постановку завдання органі-
зації в рамках системи стратегічного контролінгу корпо-
ративного підприємства контурів управління його фінан-
совою безпекою. Разом із тим слід зазначити, що для 
організації дієвого контролю за впливом представлених 
у табл. 1 факторів-загроз потрібна їх кількісна ідентифі-
кація. Отже, й перспективою для проведення подальших 
досліджень авторів постане розширення переліку рефе-
ретних правил, розробка відповідної системи показників 
та встановлення причинно-наслідкових зв’язків між ними 
за для їх інтеграції до системи стратегічного контролінгу.

Входить до складу основного 
переліку показників та індикаторів 

(для постійного відстеження)

Фінансова стратегія 
корпоративного підприємства

SFIN = { SIN, SOUT, SA, А(SA) }

Правила 
реалізації 

фінансової 
функції 

(SA)

Можливості 
підприємства 
підтримувати 

фінансові 
потоки (SIN)

Інтереси 
учасників 

корпоративн
их відносин 

(SIN)

Оцінка зовнішніх 
можливостей 

корпоративного 
підприємства 

(SOUT)

Інтереси 
стейкхолдерів 

корпоративного 
підприємства 

(SOUT)

Потенціал інтегрованої 
протидії загрозам

|SIN - SOUT|

Корпоративні 
конфлікти зменшують 

рівень потенціалу

Рівень економічної 
безпеки корпоративного 

підприємства

Ключові 
індикатори 
для системи 

стратегічного 
контролінгу

Обрані 
стратегічні 

правила 
визначають 

склад 
індикаторів

Стратегічна карта 
збалансованої системи 

показників (BSC)

Система 
стратегічного 
контролінгу 

корпоративного 
підприємства

Розкривається через
комплекс «5П» та 

перелік відібраних правил

Визначає цільові 
орієнтири для 

відібраних 
індикаторів

Визначають орієнтири для реалізації моделі вибору фінансової стратегії

Забезпечують 
достатність фінансових 
ресурсів для протидії 
загрозам та реалізації 

корпоративної стратегії

Узгодженість інтересів та 
правил збільшує можливості 
протидії факторам-загрозам

Визначає консолідований 

рівень економічної безпеки 

корпоративного підприємства
Забезпечує узгодженість 

фінансової та корпоративної 
стратегії та визначає зв'язок 
фінансових та логістичних 

процесів підприємства

Розглядаються як 

складова системи 

стратегічного 

контролінгу (як 

варіативні 

показники)

Визначає логіку розподілу 
індикатори за носіями 
корпоративних прав

 Рис. 2. Когнітивна модель реалізації потенціалу інтегрованої протидії
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Аннотация. В статье представлена последовательность разработки финансовой стратегии корпоративного пред-
приятия, освещены особенности контроля ее реализации в условиях расширения процессов глобализации и интеграции 
финансовых рынков. Доказана целесообразность использования уровня экономической безопасности корпоративного 
предприятия как одной из предпосылок определения его стратегических ориентиров и как составляющей системы 
стратегического контроллинга. При этом в качестве ключевого индикатора в системе контроллинга используется потен-
циал интегрированного противодействия корпоративного предприятия выявленным факторам-угрозам. Представлена 
модель использования такого потенциала в стратегическом процессе.

Ключевые слова: финансовая стратегия, экономическая безопасность, факторы-угрозы, стратегический контрол-
линг, корпоративное предприятие, потенциал интегрированного противодействия.

Summary. The article represents the sequence of the corporate enterprise financial strategy design. This sequence consid-
ers the features of strategy implementation monitoring in the conditions of the financial markets integration and globalization 
spread. The appropriateness of the corporate enterprise economic safety level using as the preconditions of strategic objec-
tives justification and as the component of the strategic controlling is proven. The potential of corporate enterprise integrated 
counter for threat-factors elected as a key indicator in the controlling system. The model of this potential use in the strategic 
process presented. 

Key words: financial strategy, economic security, threats, strategic controlling, corporate enterprise, the potential of an 
integrated counter.


