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Вступ та постановка проблеми. Фінансування сіль-
ськогосподарських підприємств є складною і водночас 
необхідним елементом для успішного розвитку підпри-
ємств й утримання їх на конкурентному рівні. Більшість 
підприємств зіштовхнулися з проблемою нестачі, важкої 
доступності до всіх видів ресурсів. В умовах диспаритету 
цін на сільськогосподарську продукцію, засоби вироб-
ництва й сировину, енергоносії аграрним підприємствам 
важко господарювати й забезпечувати стабільний розви-
ток і фінансову стійкість галузі. Саме тому розробка стра-
тегії фінансового забезпечення сільськогосподарських 
підприємств є основою для вибору альтернативи визна-
чення найкращої спрямованості фінансової діяльності, 
вибору напряму організації фінансових відносин як за 
межами, так і всередині підприємства, та максимальне 
підвищення вартості підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам 
розробки стратегії присвячено багато праць зарубіжних і 
вітчизняних економістів, у яких детально розглядається 
процес формування та реалізації стратегії фінансового 
забезпечення, що зумовлює актуальність цієї проблеми. 

Питанню розробки стратегії фінансового забезпе-
чення сільськогосподарських підприємств приділяють 
увагу такі вчені, як В. Андрєєва, М. Білик, Н. Виговська, 
В. Гриненко, О. Гудзь, Л. Довгань, І. Ігнатьєва, Є. Кайлюк, 
Г. Кіндрацька, Г. Кірейцев, Г. Крамаренко, А. Крушин-
ська, М. Мартиненко, В. Нємцов, О. Петрук, В. Синчак, 
Н. Танклевська, О. Чорна. 

Проте існує потреба в ґрунтовному досліджені питань, 
пов’язаних із методологією розробки та оцінення страте-
гії фінансового забезпечення аграрних підприємств. 

Метою цієї статті є визначення стратегії фінансового 
забезпечення сільськогосподарських підприємств та роз-
криття змісту понятть «фінансова стратегія» та «стратегія 
фінансового забезпечення».

Результати дослідження. В умовах ринкових відно-
син виникає необхідність визначення тенденцій фінан-
сового стану сільськогосподарського підприємства, а 
також свідомого науково обґрунтованого перспективного 
передбачення напрямів розвитку виробництва, орієнтації 
у фінансових можливостях та перспективах досягнення 
поставлених цілей. Ефективним інструментом успішного 
ведення господарської діяльності є розробка фінансової 
стратегії, спрямованої на фінансову стабільність, збере-
ження та приріст капіталу, отримання доходу [1, с. 72]. 
А також економію всіх видів витрат, мобілізацію капіталу 
для підтримки виробничих, дослідницьких, маркетинго-
вих та інших стратегій, максимальне підвищення вартості 
підприємства [2, с. 42].

О. Гудзь, Г. Кіндрацька та М. Білик виділяють два 
напрями змістовного тлумачення фінансової стратегії – 
у широкому й вузькому розумінні. Американські еконо-
місти Р. Кларк, В. Вільсон, Р. Дейнс та С. Надо вважають, 
що фінансова стратегія зображає розвиток підприємства 
в майбутньому, визначаючи її «…як довгостроковий 
курс фінансової політики, розрахований на перспек-
тиву, що передбачає розв’язання масштабних завдань 
підприємства». Однак існує вузьке розуміння завдання 
фінансової стратегії, яке зводиться лише «до викорис-
тання власних і залучення зовнішніх фінансових ресур-
сів для досягнення стратегічної конкурентної переваги»  
[3, с. 98–99; 4, с. 246]. 
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Фінансова стратегія – це:
1) комплекс заходів, спрямованих на досягнення пер-

спективної фінансової мети; 
2) якісно визначена, узагальнена модель фінансових 

дій організації, яку їй необхідно реалізувати для досяг-
нення поставлених цілей за допомогою координації й роз-
поділу своїх ресурсів; 

3) довгострокова мета діяльності підприємства, дер-
жави, суспільства, що зображає основні принципи їх 
фінансової політики та вибору фінансового забезпечення 
реалізації корпоративного управління; 

4) траєкторія довгострокового руху фінансових ресур-
сів, зумовлена перспективними завданнями, які виника-
ють у результаті прийнятої фінансової політики [5, с. 61; 
6, с. 239].

При цьому, Н. Танклевська, О. Біла, І. Чуй, І. Бойчик, 
О. Шеремет та Г. Філіна відзначають, що фінансова стра-
тегія – це довготривалий напрям фінансової політики, 
розрахований на перспективу, який передбачає вирішення 
масштабних завдань, визначених економічною та соці-
альною стратегіями [7, с. 27; 8, с. 74; 9, с. 93; 10, с. 122;  
11, с. 13]. Іншої думки дотримуються І. Бланк, В. Синчак, 
А. Крушинська, І. Пилипенко та З. Герасимчук, зазнача-
ючи, що фінансова стратегія є одним із найважливіших 
видів функціональної стратегії підприємства, яка забезпе-
чує основні напрями розвитку його фінансової діяльності 
та фінансових відносин шляхом формування довгостро-
кових фінансових цілей, вибору найефективніших шля-
хів їх досягнення, адекватного коригування джерел фор-
мування й напрямів використання фінансових ресурсів  
у разі зміни умов зовнішнього середовища [12, с. 104;  
13, с. 82; 14, с. 334; 15, с. 58]. 

У науковій роботі О. Гудзь виділяє, що фінансова 
стратегія відіграє важливу роль в ефективній дії меха-
нізму забезпечення фінансовими ресурсами сільськогос-
подарських підприємств, що сприятиме постійному й ста-
більному підвищенню їх ефективності та прибутковості  
[16, с. 326]. 

При цьому О. Нагорна зазначає, що основою фінансової 
стратегії є стратегія фінансового забезпечення, мета якої 
полягає у забезпеченні відповідної рентабельності, плато-
спроможності, фінансової стійкості та фінансової стабіль-
ності підприємства. Стратегія фінансового забезпечення 
являє собою комплексною програмою дій, яка спрямована 
на забезпечення цілей, завдань, принципів формування та 
ефективного використання фінансових ресурсів, методів та 
джерел фінансування, розраховані на перспективний роз-
виток і підвищення конкурентних переваг підприємства з 
урахуванням специфіки галузі [17]. 

Стратегія фінансового забезпечення – це розробка 
плану одержання коштів для розвитку, розширення, ство-
рення підприємства, фірми [18, с. 192]. 

Є. Сахно зазначає, що фінансова стратегія – це 
стратегія забезпечення фірми грошовими коштами  
[19, с. 288–289]. Ми не погоджуємося із цією думкою, так 
як вважаємо що «фінансова стратегія» і «стратегія фінан-
сового забезпечення» – різні речі. 

На нашу думку, поняття «фінансова стратегія» ширше, 
яке означає довгостроковий план дій щодо організації та 
ведення успішної фінансової діяльності. Фінансова стра-
тегія є складником загальної стратегії підприємства. Стра-
тегія фінансового забезпечення сільськогосподарського 
підприємства – це складний процес, який включає в себе 
пошук, залучення, мобілізацію й розподіл матеріальних і 
нематеріальних ресурсів з усіх можливих джерел фінан-
сування, та розробка заходів щодо використання наявних 
коштів для ефективного функціонування підприємства. 

Така стратегія є основою для створення фінансового 
потенціалу сільськогосподарського підприємства. 

Зауважимо, що вибір цілей стратегії залежить від 
обраних підприємством основних підходів до фінансо-
вого забезпечення сільськогосподарського підприємства, 
спрямованих на перспективний розвиток. Предметом роз-
робки певного підходу стратегії фінансового забезпечення 
підприємства є створення таких умов фінансового забез-
печення підприємства, які сприятимуть підвищенню рівня 
зростання прибутковості та покращення його основних 
виробничих, фінансово-економічних показників. З огляду 
на це, О. Нагорна виділяє такі підходи для досягнення стра-
тегічних цілей фінансового забезпечення підприємств: 

− поступового розвитку; 
− стабілізаційний; 
− інертний; 
− захисний, або антикризовий [17]. 
На нашу думку, зазначені підходи стратегії фінансового 

забезпечення можна адаптувати до підходів фінансового 
забезпечення сільськогосподарських підприємств. При 
цьому М. Мартиненко, та І. Ігнатьєва виділяють з-поміж 
інших споживчо-орієнтовний підхід [20, с. 178–179].  
Проте І. Саух визначає лише два підходи: блочно-
модульна реструктуризація, яка полягає у взаємодії сис-
теми ресурсного забезпечення, управління та кадрового 
потенціалу, та функціональна структуризація формування 
власного внутрішнього потенціалу [21, с. 259]. 

Л. Довгань, Ю. Каракай та Л. Артеменко запропону-
вали чотири підходи до розробки стратегії: головний стра-
тегічний, «делегування повноважень», спільний (колабо-
раціоністський), ініціативний [22, с. 256–257].

Н. Танклевська виділяє основні етапи формування 
фінансової стратегії підприємства: 

− визначення загального часу, на який формується 
фінансова стратегія; 

− формування стратегічного завдання фінансової 
діяльності підприємства; 

− розробка фінансової політики щодо окремих аспек-
тів фінансової діяльності; 

− конкретизація показників фінансової стратегії за 
періодами її реалізації; 

− оцінення розробленої фінансової стратегії  
[7, с. 285–286]. 

І. Бланк зазначає, що процес формування фінансової 
стратегії підприємства здійснюється так: 

1. Визначається загальний період формування фінан-
сової стратегії. 

2. Формуються стратегічні цілі фінансової діяльності. 
3. Розробляється фінансова політика за відділами – 

аспектам фінансової діяльності. 
4. Конкретизуються показники фінансової стратегії за 

періодами її реалізації. 
5. Оцінюється розроблена фінансова стратегія  

[23, с. 349–352]. 
Згідно тверджень Л. Костирко, Р. Костирко, Н. Темні-

кова, вирізняють такі етапи формування стратегії підпри-
ємства: 

− оцінення, на скільки розроблена фінансова страте-
гія узгоджується із загальною стратегією підприємства; 

− експрес-діагностика оцінення сильних і слабких 
сторін фінансово-економічної діяльності підприємства; 

− обґрунтування вибору фінансової стратегії на 
основі комплексного оцінення потенціалу фінансової 
стійкості та ризику; 

− вибір фінансової стратегії стійкого розвитку під-
приємства на основі результатів діагностики потенціалу 
фінансової стійкості; 
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Рис. 2. Етапи формування стратегії фінансового забезпечення
Джерело: побудовано автором на основі [13, с. 94; 12, с. 115; 27, с. 163; 28, с. 13–16]

 

 

Визначення загального періоду формування фінансової стратегії 

Дослідження факторів зовнішнього фінансового середовища 

Оцінення сильних і слабких сторін фінансової діяльності підприємства 

Комплексне оцінення стратегічної фінансової позиції підприємства 

Прогнозування можливих варіантів розвитку подій 

Розробка фінансової стратегії на основі прийнятих стратегічних 
фінансових рішень 

Оцінення розробленої фінансової стратегії 

Забезпечення реалізації фінансової стратегії 

Контроль реалізації фінансової стратегії 

ІІ етап 

ІІІ етап 

ІV етап 

V етап 

VІ етап 

VIІ етап 

VIIІ етап 

ІX етап 

X етап 

І етап Формування завдань та постановка мети  



126

Науковий вісник Ужгородського національного університету
♦

Випуск 7, частина 3 • 2016

− аналіз ефективності реалізації фінансової страте-
гії підприємства на основі оцінювання синергетичного 
ефекту та якісних характеристик фінансової стратегії 
(див. рис. 1) [24, с. 200].

Ефективна реалізація стратегії фінансового забезпе-
чення базується на дієвій розробці й упровадженні фінан-
сової стратегії підприємства, яка здійснюється за такими 
етапами (див. рис. 2).

Так, Г. Крамаренко та О. Чорна в процес формування 
фінансової стратегії підприємства включає такі основні 
етапи: 

− визначення періоду реалізації стратегії; 
− аналіз факторів зовнішнього фінансового серед-

овища підприємства; 
− формування стратегічних цілей фінансової діяль-

ності підприємства; 
− розробка фінансової політики; 
− розробка системи заходів для забезпечення реаліза-

ції фінансової стратегії; 
− оцінення розробленої фінансової стратегії [29, с. 163].

Висновки. Отже, стратегія фінансового забезпечення 
сільськогосподарського підприємства – це складний про-
цес, який включає в себе пошук, залучення, мобілізацію 
та розподіл матеріальних і нематеріальних ресурсів з усіх 
можливих джерел фінансування, та розробка заходів вико-
ристання наявних коштів для ефективного функціонування 
підприємства. Особливої уваги потребує сфера застосу-
вання цієї стратегії, так як вона пов’язана з високою ризи-
кованістю та сезонністю сільськогосподарського виробни-
цтва. З-поміж усіх поданих підходів, ми виділимо такі: 

− поступового розвитку; 
− стабілізаційний; 
− інертний; 
− захисний, або антикризовий. 
До основних етапів розробки стратегії фінансового 

забезпечення ми відносимо: визначення періоду сфор-
мування фінансової стратегії, формування стратегічних 
цілей, розробку фінансової політики, конкретизацію 
показників фінансової стратегії в період її реалізації, оці-
нення розробленої фінансової стратегії. 
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РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО ТУРИЗМУ  
В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ТУРИСТИЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ

UKRAINIAN TOURISM DEVELOPMENT  
WITHIN WORLD TOURISM TENDENCIES FRAMEWORK

Анотація. У статті підкреслено важливість туризму як економічного та соціального феномену, частка якого у світо-
вому ВВП становить 10% та 30% світового експорту послуг. Проведено аналіз статистичних даних Світової організації 
туризму та узагальнено основну динаміку зміни туристичних потоків за світовими макрорегіонами. На основі наявних 
тенденцій здійснено прогноз розвитку туристичних потоків на 2016 р. Визначено сучасний стан розвитку вітчизняного 
туризму. Узагальнено вітчизняні та світові напрями розвитку туристичної індустрії.

Ключові слова: туризм, світові туристичні потоки, в’їзні та виїзні туристичні потоки, туристичні тенденції.

Вступ та постановка проблеми. Ринок туристичних 
послуг є одним із ключових для економіки різних країн, 
охоплюючи інтереси багатьох суб’єктів господарювання: 
туристичних підприємств, транспортних компаній, закла-
дів розміщення, харчування, екскурсійних бюро, музеїв, 
театрів, інших закладів дозвілля, виробників супутніх 
послуг і товарів (рекламних компаній, засобів мас-медіа, 
видавництв, виробників сувенірів, традиційних товарів у 
певних країнах тощо). Сфера туризму підтримує близько 

50 суміжних галузей. Один турист забезпечує роботою 
11 осіб, а створення додаткового робочого місця в турис-
тичній індустрії коштує в 20 разів дешевше, ніж у галу-
зях промисловості. Туризм є одним із секторів економіки 
світу, який швидко розвивається, а за стабільно високу 
динаміку розвитку протягом цілого століття був названий 
«економічним та соціальним феноменом ХХ століття». 
Сьогодні цей сектор, обсяг доходів якого рівний та/або 
перевищує товарообіг в таких традиційно прибуткових 

Аннотация. Статья посвящена теоретическим аспектам разработки стратегии финансирования. Рассмотрены тол-
кования понятий «финансовая стратегия» и «стратегия финансового обеспечения». Определены подходы к построению 
алгоритма формирования стратегии финансового обеспечения на сельскохозяйственных предприятиях и этапы постро-
ения этой стратегии.

Ключевые слова: стратегия финансового обеспечения, финансовая стратегия, финансовые ресурсы, сельскохозяй-
ственное предприятие, производство.

Summary. The article is devoted to theoretical aspects of the development of a funding strategy. The interpretation of 
“financial strategy” and “strategy of financial providing”. Here is revealed differences between them. It is also considered the 
approaches of construction of algorithm of formation of strategy of financial providing to agricultural enterprises. The stages of 
building of this strategy were determined.

Key words: strategy of financial providing, financial strategy, financial resources, agriculture enterprise, manufacture.


