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РОЛЬ ТА МІСЦЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ РІВНОВАГОЮ В
СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ПІДПРИЄМСТВА

Посилення  нестабільності  й  невизначеності  перспектив  розвитку
економіки  України  поглибило  проблеми  стратегічного  виміру  діяльності
підприємств  й  актуалізувало  необхідність  збереження  фінансової  рівноваги.
Виконання  цього  завдання  фінансового  менеджменту  у  довгостроковій
перспективі  вимагає  від  підприємства  вдосконалення  стратегічної  гнучкості,
підвищення  адаптивності  та  швидкості  адекватного  реагування  на
трансформаційні  зміни  у  бізнес-середовищі  свого  функціонування.
Використання традиційних методів управління є недостатнім для впровадження
новітніх  стратегічних  технологій  фінансового  менеджменту  підприємств.  Це
підводить  сучасну  наукову  теорію  і  практику  фінансового  менеджменту  до
визнання формування й реалізації стратегії управління фінансовою рівновагою
як  необхідної  передумови  не  лише  поступального  й  цілеспрямованого  руху
підприємства, а й невід’ємною умовою його збереження у якості самостійного
економічного суб’єкта у стратегічній перспективі.  

Стратегічні  вектори  розвитку  діяльності  підприємства  знаходять  своє
відображення у сфері його фінансових відносин, індикатором здоров’я якої є
досягнення  стану  фінансової  рівноваги.  Тому  якщо  фінансова  рівновага
підприємства порушена причини слід шукати в системі управління фінансами.
Глибоке розуміння сутності фінансової рівноваги підприємства розкривається у
висновках  наукового  дослідження  В.Г.  Бєлоліпецького,  в  яких  вона
обґрунтована  як  «результат  успішного  вирішення  основного  фінансового
протиріччя»,  суть  якого  полягає  у  збалансуванні  дохідності,  ризику  та
ліквідності [1, с. 109].

На  рисунку  1  відображено  місце  управління  фінансовою  рівновагою
підприємства в системі стратегічного фінансового менеджменту.
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Рисунок 1  –  Місце  управління  фінансовою рівновагою підприємства  в
системі стратегічного фінансового менеджменту

 Таким  чином,  у  виконанні  основного  завдання  стратегії  управління
фінансовою рівновагою підприємства, яке полягає у збалансуванні ліквідності,
дохідності  та  ризику,  беруть  участь  всі  складові  фінансової  стратегії
підприємства.  Тому,  метою  стратегії  управління  фінансовою  рівновагою,  як
самостійної складової фінансової стратегії,  є узгодження між собою інших її
складових  з  позиції  трьох  критеріїв:  ліквідності,  дохідності  та  ризику.
Координація  узгодженого  виконання  завдань,  визначених  в  межах  різних
субстратегій фінансової стратегії та підпорядкованих спільній меті, дозволить
організувати  стабільне  фінансове  забезпечення  збалансованого  розвитку
діяльності підприємства у стратегічній перспективі.
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