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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та 
практичними завданнями. Важливою особливістю функціонування вітчизняних державних 
акціонерних товариств в сучасних умовах господарювання є те, що реалізація їх потенційних 
конкурентних переваг, пов’язаних з імплементацією Угоди між ЄС та Україною42, ускладнюється 
внаслідок нестабільності інституційного середовища ведення фінансово-господарської діяльності. 
Вирішення цієї проблеми передбачає не тільки удосконалення окремих процедур і правил розробки 
і реалізації планових завдань для державних компаній, але й використання нових для вітчизняної 
практики державного управління інструментів стратегічного менеджменту з метою забезпечення 
взаємоузгодженості всіх складових системи фінансового планування в державному секторі 
національної економіки. 

Аналіз останніх публікацій за проблематикою та виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Методологічним підґрунтям запровадження системи стратегічного планування 
розвитку компаній різних організаційно-правових форм служать фундаментальні праці І. Ансофа 43 і 
Р. Акофа44. Ці автори визначають планування як одну з основних функцій стратегічного управління 
і детально аналізують етапи розробки і реалізації відповідних документів компаній. Різноманітні 
аспекти фінансових відносин корпорацій, у тому числі системи забезпечення фінансового 

                                                      
42 Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their 

Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part (Brussels, 15.5.2013) 
<http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2013/0290/COM_C
OM%282013%290290%28PAR2%29_EN.pdf >  

43 Ansoff H.I.(2007) Strategic management (classic ed.). New York: Palgrave Macmillan 
44 Ackoff, R. L. (1981). Creating the corporate future: Plan or be planned for. New York: Wiley 
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менеджменту, розглядали Р. Брейлі та С. Маєрс45, І. Бланк46, О. Терещенко47. При цьому закордонні 
дослідники за звичай пов‘язують ефективність управління фінансами компаній із функціонуванням 
фондового ринку, а одним з найважливіших джерел корпоративного фінансування визнають випуск 
акцій. Вітчизняні науковці більше зосереджуються на загальних питаннях управління активами 
підприємств корпоративного типу, зокрема, можливостях їх банківського кредитування. Дослідники 
підкреслюють, що прийняття будь-яких управлінських рішень стосовно структури капіталу 
корпорацій базується на даних, отриманих в результаті проведення стратегічного аналізу. Так, Р. 
Грант відзначає, що стратегічний аналіз в першу чергу виявляє рухомі сили прибутковості галузі та 
конкурентні переваги компанії48, а також робить акцент на оцінці загальної вартості підприємства – 
ринкової вартості всіх акцій компанії та її боргових зобов’язаннях. Відповідно, для реалізації 
стратегічних цілей розвитку і максимізації своєї вартості компанія прагне максимізувати свої 
майбутні чисті грошові потоки, одночасно керувати фінансами у спосіб, який дозволяє мінімізувати 
вартість свого капіталу49 . 

Як бачимо, питання управління фінансовими потоками корпоративних підприємств досить 
широко представлені в сучасних наукових дослідженнях. При цьому проблеми фінансового 
планування діяльності державних акціонерних товариств розглядаються опосередковано і, як 
правило, без чіткої прив‘язки до практики реалізації функцій з управління державними активами, 
закріпленими за уповноваженими органами влади. Однак у цьому разі досить складно виявити 
потенційні резерви зростання ефективності будь-яких господарських структур державного сектору 
та задіяти їх для забезпечення конкурентоспроможності відповідних підприємств. 

З огляду на це, метою цієї статті є аналіз особливостей чинної практики фінансового 
планування діяльності державних акціонерних товариств уповноваженими органами влади та 
з‘ясування пріоритетних напрямів розвитку зазначеної державно-управлінської системи в сучасних 
умовах України. 

Виклад основних результатів та їх обґрунтування. Фінансове планування виступає однією з 
основних функцій управління суб’єктом господарювання та спрямовується на ефективне 
формування й використання його фінансових ресурсів для досягнення довгострокових цілей 
розвитку. Така управлінська діяльність дозволяє мінімізувати майбутні фіскальні ризики та формує 
передумови фінансової безпеки підприємства. 

У фаховій літературі фінансове планування корпоративних підприємств розглядається як 
важлива складова системи їх стратегічного планування, що зорієнтована на розробку їх фінансової 
стратегії і досягнення довгострокових цілей розвитку50. Підкреслюється, що фінансова стратегія є 
функціональною стратегією, яка забезпечує механізм реалізації довгострокових загальних та 
фінансових цілей майбутнього економічного та соціального розвитку підприємства як в цілому, так і 
окремих його структурних одиниць51. Для цього вона охоплює і координує у часі всі рівні та 
напрямки фінансової діяльності компанії, зокрема, в інвестиційній, податковій, дивідендній, ціновій 
сферах. Саме обрана стратегія поєднує встановлені фінансові цілі, методи їх досягнення та 
відповідні горизонти планування. Враховуючи підпорядкованість фінансової стратегії загальній 
стратегії розвитку компанії, їх горизонти планування взаємоузгоджуються. За звичай горизонт 
планування фінансової стратегії не перевищує горизонт планування загальної стратегії розвитку 
компанії. Для довгострокових фінансових стратегій узагальнений горизонт планування становить 
більше п‘яти років, середньострокових – 2-5 років, короткострокових (оперативних) планів – 1рік. 

Фінансові цілі визначаються залежно від загальних стратегічних цілей розвитку компанії. 
Вони відображають довгострокові та середньострокові цілі діяльності компанії, а також враховують 
оперативні рішення, які пов'язані зі своєчасною реакцією на поточну ситуацію. Як правило, 
завдання короткострокового фінансового планування визначаються рівнем довгострокового 

                                                      
45 Brealey, R. A., Myers, S. C. & Allen, F. (2013) Principles of corporate finance (global ed.). New York: 

McGraw Hill Higher Education 
46 Бланк И. А. (2004) Финансовый менеджмент .Киев: Ника-Центр. 
47 Терещенко О. О.( 2003) Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Київ: КНЕУ. 
48 Grant R. M. (2010) Contemporary strategy analysis. (7th ed.). Barcelona: John Wiley & Sons Ltd,12, 
49 Там само, 39. 
50 Бланк И. А. (2004) Финансовый менеджмент .Киев: Ника-Центр, 13;Brealey, R. A., Myers, S. C. & 

Allen, F. (2013) Principles of corporate finance (global ed.). New York: McGraw Hill Higher Education, 1044; 
51 Бланк И. А. (2004) Финансовый менеджмент .Киев: Ника-Центр, 96. 
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планування52. Для ефективного визначення цілей та встановлення відповідних фінансових 
показників, що їх описують та характеризують, необхідним етапом розробки фінансової стратегії 
компанії стає проведення стратегічного аналізу, який, крім іншого, передбачає й дослідження 
внутрішнього та зовнішнього середовища її діяльності. 

Сформована фінансова стратегія розвитку компанії узгоджується та затверджується у вигляді 
планового документу. Для державних акціонерних товариств результати процесу планування їх 
діяльності втілюються в системі їх планових документів різного горизонту планування. На основі 
узагальнення джерел53 автором визначені наступні характеристики чинної системи фінансового 
планування державних акціонерних товариств в Україні (табл. 1.) 

 
Таблиця 1 

Особливості чинної системи фінансового планування державних акціонерних товариств 
в Україні 

Різновид 
фінансового 

плану розвитку 

Горизонт 
планування 

Обов’язкові 
планові 

документи 

Рекомендовані 
планові документи 

Контроль виконання 
фінансових завдань з 
боку уповноважених 

органів влади
Довго-строковий  5-10 років стратегічний 

план розвитку 
корпоративна 
стратегія, 
бізнес-стратегія 

не обов’язковий 

Середньо-
строковий  

2-5 роки не передбачено функціональна 
стратегія 

не обов’язковий 

Оперативний  1 рік фінансовий план не передбачено обов’язковий 

Як випливає з аналізу наведеної інформації, нині розробка стратегічного плану будь-якого 
державного акціонерного товариства є обов’язковою, проте контроль за його виконанням з боку 
органів влади, які здійснюють відповідні функції з управління державними активами, – ні. У цьому 
зв‘язку слід зауважити, що сучасні науковці визначають контроль як необхідний елемент у процесі 
планування діяльності компанії на всіх рівнях. Він створює базу для виявлення причин відхилень 
основних фінансових показників і визначення слабких місць на підприємстві54. Контроль одночасно 
є завершенням одного циклу планування і початком іншого55. Саме функція контролю забезпечує 
безперервність та зворотній зв'язок у процесі планування, дозволяє оцінити ефективність реалізації 
визначених планових завдань; відсутність обов‘язкового контролю призводить до формальної 
розробки та виконання стратегічних планів розвитку відповідних компаній. Через відсутність 
обов‘язкового контролю розроблені стратегічні плани розвитку державних акціонерних товариств 
втрачають свою практичну цінність з точки зору конкретизації цілей їх функціонування на 
довгострокову перспективу. Як результат, державні акціонерні товариства залишаються без чітко 
визначеного та узгодженого з основним власником – державою стратегічного орієнтира свого 
розвитку, що, в свою чергу, негативно впливає на визначення ефективного ринкового сегменту їх 

                                                      
52 Brealey, R. A., Myers, S. C. & Allen, F. (2013) Principles of corporate finance (global ed.). New York: 

McGraw Hill Higher Education, 1029. 
53 Господарський кодекс України 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 

України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page>; Методичні рекомендації щодо складання 
стратегічних планів підприємствами державного сектору 2015 (Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України) Офіційний сайт Мінекономрозвитку <http://www.me.gov.ua>; Про затвердження 
Методичних рекомендацій з питань методологічного забезпечення складання середньо- та довгострокових 
стратегічних планів розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств та господарських 
структур 2013 (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України) Офіційний сайт Мінекономрозвитку 
<http://meold.kmu.gov.ua>; Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання 
фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки: 2015 (Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0300-15>; Про управління об’єктами державної власності 2006 
(Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/185-
16/>. 

54 Терещенко, О. О. (2003). Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Київ: КНЕУ, 415. 
55 Ackoff, R. L. (1981). Creating the corporate future: Plan or be planned for. New York: Wiley, 250. 
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діяльності та формування структури капіталу. 
Слід також додати, що середньострокове планування діяльності вітчизняних державних 

акціонерних товариств на теперішній час має необов’язковий, рекомендований характер. В 
методичних рекомендаціях, розроблених Міністерством економічного розвитку і торгівлі України56, 
визнається лише можливість, а не зобов’язання створення функціональних стратегій відповідних 
господарських структур строком до трьох років. Таким чином, із системи стратегічного управління 
державними компаніями повністю випадає ланка середньострокового планування, що ще більше 
посилює фрагментарність всієї системи. 

Згідно з чинним законодавством України основним плановим документом державного 
акціонерного товариства є однорічний фінансовий план. Форма складання та методичні 
рекомендації з розробки цього плану затверджується Міністерством економічного розвитку та 
торгівлі України. Відповідно до нього державне підприємство отримує доходи і здійснює видатки, 
визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій57. Фінансовий план 
відповідного підприємства складається щорічно з поквартальною розбивкою та відображає 
очікувані фінансові результати в запланованому році, зокрема: валовий прибуток, результати від 
операційної діяльності, показники рентабельності, податкові платежі, капітальні інвестиції тощо58. 
Обов’язковим елементом фінансового планування у цьому разі є обчислення рентабельності 
діяльності підприємства, рентабельності його активів, рентабельності його власного капіталу, 
коефіцієнту фінансової стійкості, коефіцієнту зносу основних засобів. 

При розробці плану проводиться аналіз фінансово-господарської діяльності відповідної 
компанії за попередній рік, в поточному році та на плановий рік. В свою чергу, уповноважений 
орган влади для прийняття рішення про затвердження фінансового плану проводить аналіз проекту 
фінансового плану підприємства з обов’язковим порівнянням його показників з показниками його 
фінансово-господарської діяльності за два попередні роки. Фінансовий план підприємства повинен 
забезпечувати збільшення показників рентабельності його діяльності, активів та власного капіталу 
порівняно з плановими та прогнозними показниками на поточний рік 59. 

Проте через відсутність чітко встановлених довго- та середньострокових цілей діяльності 
державних акціонерних товариств функція аналізу в оперативному фінансовому плануванні 
обмежується лише частковим використанням інструментів екстраполяційного аналізу, під час якого 
відстежуються тенденції розвитку компанії у минулому та відбувається перенесення їх 
характеристик на майбутнє. При цьому розробники фінансового плану виходять з припущення, що у 
майбутньому розвиток підприємства обов’язково буде краще минулого. Це суперечить сучасним 
засадам стратегічного управління60 і, відповідно, суттєво зменшує практичну цінність розробки 
такого роду фінансових документів. Практика засвідчує, що застосування принципів 
екстраполяційного аналізу може бути виправдано у разі, коли тенденції розвитку зовнішнього 
середовища є передбачуваними та повільними, або підприємство є монополістом та не зазнає 
суттєвого конкурентного впливу з боку інших суб‘єктів господарювання. Проте сучасні умови 
ведення господарської діяльності державними акціонерними компаніями в Україні зовсім не 
підпадають під такі ознаки. Якість їх фінансових планів, розроблених на цих засадах, залишається 
вкрай низькою. 

Ці обставини зумовлюють доцільність перегляду деяких методологічних підходів до розробки 
фінансових планів діяльності акціонерних товариств України. Пріоритетними завданнями має стати 
забезпечення цілісності та взаємоузгодженості існуючої системи стратегічного планування їх 

                                                      
56 Методичні рекомендації щодо складання стратегічних планів підприємствами державного сектору 

2015 (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України) Офіційний сайт Мінекономрозвитку 
<http://www.me.gov.ua>. 

57 Господарський кодекс України 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 
України.<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page>. 

58 Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану 
суб’єкта господарювання державного сектору економіки: 2015 (Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0300-15>. 

59 Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану 
суб’єкта господарювання державного сектору економіки: 2015 (Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0300-15>. 

60 Ansoff, H.I. (2007). Strategic management (classic ed.). New York: Palgrave, 43. 
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розвитку, підсилення елементів аналізу та контролю на всіх рівнях фінансового планування. 
Першим кроком у вирішенні цієї проблеми може стати створення системи показників, які описують 
стратегічну мету діяльності відповідних компаній, та її конкретизація для на всіх рівнів управління 
та окремих виконавців. При цьому моніторинг стратегічних цілей на середньостроковому та 
оперативному рівнях має стати базисом для аналізу та контролю реалізації стратегії розвитку кожної 
державної акціонерної компанії. 

У цьому зв‘язку актуальності набуває запровадження обов’язкової практики розробки 
середньострокової фінансової стратегії державних акціонерних товариств, що базується на чіткій 
ідентифікації довгострокових цілей їх розвитку (принаймні – на 2-3 роки). Середньострокова 
фінансово стратегія державних компаній має служити з’єднувальним елементом між їх 
довгостроковими стратегіями розвитку та відповідними однорічними фінансовими планами. Для 
цього необхідно забезпечити чітке та несуперечливе методологічне забезпечення процесу розробки 
уповноваженими органами влади планово-фінансових документів державних акціонерних 
товариств. Також важливо закріпити в нормативно-правовій базі обов’язковість складання 
відповідними компаніями своїх середньострокових фінансових стратегій з використанням 
інструментарію стратегічного аналізу. 

Зауважимо, що визначення фінансової стратегії розвитку будь-якого державного підприємства 
передбачає вибір найбільш доцільного варіанту її реалізації. Тому з метою створення необхідних 
передумов для модернізації чинної системи фінансового планування державних акціонерних 
компаній необхідно розробляти принаймні декілька альтернативних стратегій, які у сукупності 
враховуватимуть найвирогідніші наслідки розвитку ринкової кон‘юнктури. Для прийняття 
обґрунтованих управлінських рішень доречно доповнити інструментарій стратегічного аналізу 
діяльності відповідних компаній такими елементами як аналіз чутливості до змін кон‘юнктурних 
умов ведення бізнесу та аналіз сценаріїв досягнення визначених планових завдань. Методологія 
проведення такого роду досліджень нині розроблена і переважно застосовується в приватному 
секторі національної економіки. На наш погляд, поширення такого досвіду має значення й у 
відношенні державних компаній. У цьому разі слід виходити з того, що фінансова стратегія повинна 
бути похідною від виробничої стратегії діяльності компанії і враховувати, зокрема, життєвий цикл 
самої компанії та життєвий цикл продукції, що випускається або планується випускати. В 
залежності від стадії життєвого циклу продукту виробництва, його тривалості, компанія формулює 
фінансові стратегії свого розвитку у розрахунку на різні часові горизонти планування. Це дозволяє 
інтегрувати фінансові стратегії компаній в цілісну систему стратегічного управління ними, а також 
поєднати її реалізацію із виробничою, маркетинговою та іншими функціональними стратегіями 
діяльності відповідних господарських структур. 

Посилення підприємницького підходу до формування фінансових стратегій розвитку 
державних акціонерних товариств в сучасних умовах України пов‘язується із розвитком системи 
корпоративного управління ними, залучення до їх наглядових рад професійних менеджерів, які 
мають бездоганну ділову репутацію та успішний досвід управління підприємством в кризових 
умовах. Уявляється, що при формуванні складу наглядових рад на таких засадах доречно саме цим 
корпоративним управлінським структурам передавати розширені повноваження з розробки 
загальної стратегії розвитку державних акціонерних компаній. Це сприятиме скороченню переліку 
операційних питань, що потребують узгодження з органами державної влади в процесі реалізації 
функцій з управління державними активами і, головне, суттєво підвищить якість розробки 
відповідних планових документів та ступінь відповідальності менеджменту компаній за їх 
реалізацію. 

Висновки та перспективи подальших досліджень Існуюча на сьогодні в Україні система 
фінансового планування діяльності державних акціонерних товариств переважно має номінальний, 
фрагментарний характер і обмежується лише складанням оперативних фінансових планів. Вона не 
забезпечує взаємозв’язок між стратегічним та оперативним рівнями управління відповідними 
компаніями, що зумовлює низьку якість управлінських рішень стосовно визначення довгострокової 
структури корпоративного капіталу, розрахунку потреби в інвестиціях, адмініструванні боргів 
підприємства тощо. Це пояснюється існуванням численних прогалин і суперечностей в нормативно-
правовій і методичній базі розробки фінансових документів відповідних господарських структур, 
використання застарілого інструментарію фінансового аналізу й контролю їх реалізації. 

Пріоритетними напрямами розвитку системи фінансового планування розвитку державних 
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акціонерних товариств в сучасних умовах України є унормування порядку складання, затвердження 
та контролю виконання відповідних фінансових планових документів, їх інтеграція в систему 
стратегічного управління суб‘єктами господарювання державного сектору національної економіки. 
Необхідно розвивати підприємницький підхід до розробки фінансових планів зазначених 
господарських структур через створення висококваліфікованих наглядових рад та надання ним 
розширених повноважень щодо визначення цільових орієнтирів діяльності компаній та формування 
дієвих механізмів менеджменту їх реалізації. 

Перспективними напрямами подальших досліджень автор статті вважає з‘ясування механізмів 
розмежування повноважень з адміністрування короткострокової фінансової діяльності державних 
акціонерних товариств між органами виконавчої влади, які здійснюють управління об'єктами 
державної власності, та наглядовими радами відповідних компаній. 
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