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УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ДІЯЛЬНОСТІ МЕДІЙНИХ КОРПОРАЦІЙ В УКРАЇНІ

Анотація. У статті проведено аналіз теоретико-методологічних питань формування фінансової стратегії 
медійного підприємства та обґрунтування стратегічних пріоритетів розвитку медіакорпорацій в Україні. 
Доведено, що вибір стратегії фінансування безпосередньо впливає на фінансування розвитку і запобіган-
ня несприятливому впливу на фінансовий стан медіа компанії зміни зовнішніх умов господарювання. 
Розкрито умови ведення фінансово-господарської діяльності медіа-підприємствами та наскільки склад-
ність категорії фінансової стратегії обумовлює необхідність застосування системного підходу до її опису, 
моделювання і забезпечення. Показано обсяг і склад фінансових ресурсів, особливості процесу та умови 
їх надходження та фінансові взаємовідносини суб’єктів медійної діяльності. Особлива увага приділяється 
фінансовим та стратегіям та фінансовій гнучкості, яка залежить від тенденцій на ринку.
Ключові слова: стратегія, фінансова стратегія, фінансування, фінансове забезпечення, медійні 
корпорації, джерела фінансових ресурсів.
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IMPROVING THE STRATEGY OF FINANCIAL PROVISION  
OF ACTIVITIES OF MEDICAL CORPORATIONS IN UKRAINE

Summary. The article analyzes theoretical and methodological issues of formation of the financial strategy of 
the media enterprise and justifies the strategic priorities of the development of media corporations in Ukraine. 
It is proved that the choice of financing strategy directly influences the financing of the development and pre-
vention of unfavorable influence on the financial state of the media company, changing the external conditions 
of the economy, as well as the problems of effective management of the formation and use of financial resources, 
which is a priority and needs to be further studied in modern market conditions. The conditions of conducting 
financial and economic activity by media enterprises are disclosed and the complexity of the category of finan-
cial strategy necessitates the application of a systematic approach to its description, modeling and provision.  
It shows the volume and composition of financial resources, the peculiarities of the process and the conditions 
of their receipt and the financial relations of the media actors, as well as the complexity of the financial strat-
egy and the importance of the correct construction of an effective financial strategy, as this enables senior 
managers of the media company to be able to solve important tasks in a timely manner. . The main stages of 
the process of developing financial strategies in the modern conditions of management, defining problems and 
setting tasks of financial strategies management, making decisions on the use of financial resources, organiz-
ing their implementation and analysis of the results of the decisions. Particular attention is paid to financial 
and strategy and financial flexibility, which depends on market trends, the process of creating a financial strat-
egy that should occur through specific stages. It is noted that continuity of these stages should be stipulated 
by organizational, methodological, human resources, information, technological and normative-legal support. 
The directions of perfection and reformation of organizational and economic mechanism of financing of media 
enterprises are revealed. The systematization and analysis of the basic theories of the structure of capital and 
financing strategies are followed.
Keywords: strategy, financial strategy, financing, financial support, media corporations, sources of financial 
resources.

Постановка проблеми. Засоби масової ін-
формації (ЗМІ) відіграють важливу роль 

у формуванні громадянського суспільства. Вони 
забезпечують прямий і зворотний зв’язок між 
владними структурами і населенням, виконують 
роль посередника й контролюючої інстанції, без 
якої не можуть обійтися ні держава, ні економі-
ка, ні місцеве самоврядування. Забезпечення 
свободи циркуляції інформації, доступу до неї, 
свободи слова, захист засобів масової інформації 
від зловживань як владних, так і корпоративних 
структур, захист громадян та установ від зло-
вживань засобів масової інформації, висока ви-
могливість до якості інформації – неодмінні ви-
моги громадянського суспільства до відносин на 
інформаційному полі.

Сучасні умови ведення фінансово-господар-
ської діяльності медіа-підприємствами відріз-

няються загостренням конкурентної боротьби, а 
також зростанням невизначеності і високою ди-
намікою трансформації зовнішнього середовища. 
В цих умовах висока конкурентоспроможність, 
платоспроможність, фінансова стійкість і при-
бутковість засобів масової інформації досягаєть-
ся за рахунок правильного ведення фінансів, що 
передбачає управління активами, витратами, ін-
вестиціями, обіговими коштами, прибутком у ко-
ротко- та довгостроковому періодах, планування 
основних фінансово-економічних показників на 
поточний період і на перспективу. Єдність цих 
складників формує фінансову стратегію, базис 
і відправну точку в управлінні медійним підпри-
ємством.

Аналіз основних досліджень і публіка-
цій. Питанням розробки та реалізації фінансової 
стратегії на підприємствах присвячено чимало 
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публікацій як у вітчизняних, так і в зарубіжних 
літературних джерелах, зокрема це праці: Жи-
дяк О., Іванова С., Маковецької Н., Любченко П., 
Савко О., Середи О., Стефанишин О., Остров-
ської О., Рудика В., Шемякіна Н., Янковської В. 
[2–11] та багатьох інших, але з огляду на дина-
мічність сучасного середовища та фінансово-гос-
подарських процесів, з виникненням чергових 
орієнтирів розвитку питання фінансової страте-
гії потребують нових підходів та рішень. Аналіз 
окремих публікацій дозволив виявити, що до-
теперішні науково-методичні підходи стосовно 
питань формування фінансових стратегій на-
лежно не розроблені як у науковому, так і в орга-
нізаційно-практичному аспекті. Зокрема про це 
свідчить відсутність обґрунтування єдиної послі-
довності етапів процесу формування фінансової 
стратегії, принципів його здійснення, методич-
них рекомендацій, які б комплексно враховува-
ли різні характеристики підприємств, передусім 
у медійній сфері.

Метою даної статті є аналіз теоретико-мето-
дологічних питань формування фінансової стра-
тегії медійного підприємства та обґрунтування 
стратегічних пріоритетів розвитку медіакорпо-
рацій в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Як відомо, управління господарською діяльністю 
медійного підприємства не може зводитися лише 
до ухвалення поточних управлінських рішень із 
окремих її аспектів. На сучасному етапі все біль-
ше число підприємств усвідомлює необхідність 
перспективного управління господарською ді-
яльністю на основі наукової методології передба-
чення її напрямів і форм, адаптації до загальних 
цілей розвитку підприємства і вимог зовнішньо-
го середовища, що змінюються.

Поняття “фінансова стратегія” можна визна-
чити як довготерміновий фінансовий план (про-
граму) розвитку діяльності підприємства для 
досягнення певної мети, що визначається її фі-
нансовою природою, економічними відносина-
ми між суб’єктами ринку з приводу формування 
й використання фінансових ресурсів.

Крім того її можна розглядати як: компонент 
загальної стратегії; одна з функціональних стра-
тегій, мета якої – захоплення фінансових позицій 
на ринку; базова стратегія, що забезпечує (за до-
помогою фінансових інструментів, методів фінан-
совою менеджменту тощо) реалізацію будь-якої 
базової стратегії, мета її – ефективне використан-
ня фінансових ресурсів та управління ними.

Складність категорії фінансової стратегії 
обумовлює необхідність застосування систем-
ного підходу до її опису, моделювання і забез-
печення. У цьому контексті фінансову страте-
гію розвитку ЗМІ пропонується трактувати як 
комплексну сукупність невід’ємних її елементів 
та взаємозв’язків між ними, створення якої має 
на меті постійне гарантування ефективного 
функціонування суб’єктів медійної діяльності. 
Головними елементами стратегії є її мета, цільо-
ві орієнтири, завдання, суб’єкти, об’єкти.

В якості об’єктів стратегічного фінансового 
управління під час розробки стратегії фінан-
сування пропонуємо розглядати безпосеред-
ньо обсяг і склад фінансових ресурсів, процеси 
та умови їх надходження, фінансові взаємовід-

носини суб’єктів медійної діяльності із іншими 
суб’єктами господарювання, державними орга-
нами влади, фінансово-кредитними інституція-
ми, а також ризики, що виникають під час залу-
чення фінансових ресурсів.

До суб’єктів можна віднести інституційні оди-
ниці, які безпосередньо мають відношення до 
формування та реалізації фінансової стратегії 
розвитку медійних підприємств. Зокрема, це ор-
гани державної законодавчої та виконавчої вла-
ди, суб’єкти господарювання у сфері медіа кому-
нікацій, інституції інфраструктури розвитку ЗМІ.

Для забезпечення стійкого розвитку медійної 
корпорації на ринку, необхідно чітко сформулю-
вати фінансову стратегію, дотримуючись голов-
ної стратегічної мети, а саме: формування фі-
нансових ресурсів і централізоване стратегічне 
керівництво ними; виявлення вирішальних на-
прямів та зосередження зусиль на їх виконанні, 
маневреності у використанні резервів фінансо-
вим керівництвом ЗМІ; ранжування та поетапне 
досягнення мети; відповідність фінансових дій 
економічному стану та матеріальним можливос-
тям конкретного підприємства; об’єктивний об-
лік фінансово-економічного становища та реаль-
ного фінансового стану медійного підприємства 
за рік, квартал, місяць; створення та підготовку 
стратегічних резервів; облік економічних і фінан-
сових можливостей організації та її конкурентів; 
визначення головної загрози з боку конкурентів, 
мобілізацію сил на її усунення та вмілий вибір 
напрямів фінансових дій; маневрування й бо-
ротьбу за ініціативу для досягнення вирішаль-
ної переваги над конкурентами.

У процесі дослідження послідовності етапів 
процесу розроблення фінансової стратегії в ході 
аналізу різних робіт учених із цієї проблематики 
можна упорядкувати дані етапи у наступній по-
слідовності, що представлено на рис. 1.

Побудова ефективної фінансової стратегії 
дає менеджерам вищої ланки медійного підпри-
ємства змогу вчасно вирішувати такі важливі 
завдання, як: ефективне формування, розподіл 
та використання фінансових ресурсів підприєм-
ства; оцінка фінансового стану підприємства за 
допомогою фінансового аналізу таких важливих 
показників, як фінансова стійкість, рентабель-
ність, визначення напрямів їх удосконален-
ня шляхом оптимізації капіталу підприємства 
та розподілу його прибутку; визначення об'єктів 
для проведення інвестиційної діяльності підпри-
ємства, шляхом аналізу фінансового ринку; про-
ведення моніторингу внутрішнього та зовніш-
нього фінансового середовища для виявлення 
фінансових загроз підприємству та вчасне їх усу-
нення; побудова фінансових планів на коротко-, 
середньо- та довгострокову перспективи з ураху-
ванням головної мети створення підприємства; 
створення резервних фінансових фондів підпри-
ємства на випадок негативних змін внутрішньо-
го та зовнішнього фінансового середовища.

Формування фінансової стратегії є доволі 
важким і трудомістким процесом, оскільки по-
требує значних витрат часу, праці та виконання 
комплексних розрахунків. Важливим у здійснен-
ні цього процесу є врахування таких чинників: 
орієнтації фінансової стратегії на загальну стра-
тегію розвитку медіа-підприємства на ринку; 
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рівня законодавчого та нормативно-правового 
регулювання діяльності ЗМІ; економічної й по-
літичної ситуації в країні; ринкової позиції ме-
дійного підприємства; ресурсного забезпечення 
підприємства; галузевої належності суб’єкта 
господарювання; фінансового стану та конку-
рентних переваг існуючих і потенційних підпри-
ємств-конкурентів, надійності постачальників 
та покупців; рівня ризику фінансової діяльності; 
кон’юнктури товарного і фінансового ринків та її 
зміни. Враховуючи вищезазначене, на рисунку 2  
наведено авторське бачення концепції форму-
вання фінансової стратегії медійних підпри-
ємств в Україні.

Завдання вдосконалення та реформування 
організаційно-економічного механізму фінан-
сування медійних підприємств містить таке 
важливе питання, як докорінна перебудова ор-
ганізації управління їх фінансово-економічною 
діяльністю, розробка і уточнення функціональ-
них обов’язків та прав керівників і спеціалістів 
та ін. Серед напрямів удосконалення цього ме-
ханізму, попри інше, можна виокремити: роз-
робку плану-прогнозу фінансово-економічної 
діяльності, проведення маржинального аналізу 
виробничо-господарської діяльності, застосуван-
ня системи оціночних показників і нормативів, 
що характеризують ефективність функціонуван-
ня організаційно-економічного механізму фінан-
сового забезпечення діяльності медіакорпорацій, 
введення системи бюджетування.

В процесі формування та реалізації фінансо-
вої стратегії медіахолдингу важливе значення 
відводиться математичному інструментарію, що 
дозволяє приймати ефективні управлінські рі-
шення. Проблема раціонального використання 
дефіцитних фінансових ресурсів є однією з основ-
них в системі планування та управління. Опис 

будь-якої подібної системи вимагає врахування 
величезної кількості обмежень та зав’язків, що 
накладені на змінні, які характеризують функ-
ціонування його складного механізму. Однак 
проблема не вичерпується перечисленням на-
бору матеріальних зав’язків. Після написання 
моделі неодмінно постають питання формуван-
ня процедур прийняття рішень, які повинні вра-
ховувати реально існуючі інтереси елементів, що 
складають економічну систему. Питаннями фор-
малізації моделей в яких враховуються інтереси 
елементів, що приймають рішення, займається 
теорія операцій.

В комплексі процедур прийняття рішень най-
важливіше місце займає процедура активного 
впливу зі сторони центрального управляючого ор-
гану (медіахолдингу) на його елементи – окремі 
засоби масової інформації. Тут повинна іти мова 
про моделі ієрархічних систем, що враховують 
економічні інтереси господарських елементів.

Для пояснення основних моментів операцій-
ного підходу ми обмежимось двохрівневими сис-
темами, що складаються з управляючого центру 
та підпорядкованих йому n медійних підпри-
ємств. Інтереси центру описуються прагненням 
до збільшення критерію

W G x x y y z zn n n0 1 1 1= ( , ..., , , ..., , , ..., ),
де xi  – вектор, що вибирається i-м медійним 

виробництвом (обсяги послуг, показники якос-
ті і т.п.); yi – вектор впливу (виду заохочення 
і штрафи) на i-го медійника зі сторони центру; 
zi – вектор фінансових ресурсів, що виділяються 
центром i-му засобу масової інформації [1, c. 64].

Можливості вибору центром значень векторів 
y yn1, ...,  та z zn1, ...,  обмежені приналежністю до де-
яких множин

( , ..., )y y Yn1 ∈ ; ( , ..., )z z Zn1 ∈ .

Етапи розроблення фінансової стратегії підприємства

І етап Визначення загального періоду формування фінансової стратегії

ІІ етап Дослідження зовнішнього фінансового середовища та кон`юктури 
фінансового ринку

ІІІ етап Аналіз внутрішнього фінансового середовища

ІV етап Формування стратегічних фінансових цілей

V етап Розроблення фінансової політики за напрямами фінансової діяльності

VІ етап Формування системи заходів щодо забезпечення реалізації фінансової 
стратегії

VІІ етап Оцінка ефективності розробленої стратегії
 

Рис. 1. Етапи розроблення фінансової стратегії медійного підприємства 
Джерело: [6, c. 345]
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Інтереси кожного i-го медійного підприємства 
( , ..., )i n= 1  описуються прагненням до збільшення 
критерію

W F x y zi i i i i= ( , , ),
причому його вибір теж обмежений:

x X zi i i∈ ( ).
В контексті даної статті розглянемо випад-

ки, коли медійники безпосередньо між собою не 
пов’язані. Модель виду (1)-(4) описує дворівневі 
системи достатньо широкого класу. Будемо вва-
жати, що введена фіксація порядку ходів, причо-
му центр володіє правом першого ходу і вибирає 
свою стратегію з деяких допустимих класів. В за-
лежності від класу стратегій доцільно розгляда-
ти три гри для даної моделі.

Гра І. Нехай вектори y i ni, , ...,= 1 , складають-
ся з постійних параметрів, наприклад це ціни 
на ресурси або деякі нормативи витрат ресур-
сів. Тоді множина допустимих стратегій скла-
дається з векторів-констант y yi n, ..., . Центр може 
задавати, наприклад, норми витрат фінансо-
вих ресурсів або ж призначати ціну на фінан-
сові ресурси.

Гра ІІ. Нехай центр розраховує на інформа-
цію про вибір підлеглих (і буде її мати), тобто про 
вектори xi. Тоді стратегія центру можуть бути 
функції y xi i( ). В такому вигляді звичайно фор-
муються різні способи заохочення. Наприклад, 
центр може призначати стимулюючі надбавки 
в залежності від зекономленого обсягу фінансо-
вих ресурсів чи назначати премії за понадплано-
вий випуск медійної продукції.

Гра ІІІ. Виробник може сформувати свою стра-
тегію використання виділених йому фінансових 
ресурсів, а саме вибрати виробничу функцію 
x zi i( ). Однак правом першого ходу володіє центр, 
тому при розподілі фінансового ресурсу він може 
розраховувати на інформацію про ці функції 
і здатен сформулювати свою стратегію у вигляді 
деякого функціоналу  z x zi i i( , ), що диктує медіа-
компанії найкращий варіант використання фі-
нансових ресурсів з погляду центру. Наприклад, 
центр буде виділяти необхідний виробнику обсяг 
ресурсу лише у випадку його використання на 
обумовлених центром умовах. Враховуючи реалії 
вітчизняного медіа-ринку стратегічно важливим 
вважаємо перехід від третьої гри, що домінує сьо-

Рівень фінансового 
потенціалу

Фінансова стратегія в умовах 
стратегічного вибору підприємства

Рівень фінансової 
безпеки

1. Формування та ефективне 
використання фінансових 

ресурсів.
2. Фінансове забезпечення 

оперативної та інвестиційної 
діяльності.

3. Визначення способів 
проведення успішної 

фінансової стратегії та 
використання фінансових 

можливостей.
4. Визначення перспективних 
фінансових взаємовідносин із 
суб`єктами господарювання,

бюджетом, банками тощо.
5. Вивчення економічних та 

фінансових можливостей 
ймовірних конкурентів,

розроблення та проведення 
заходів щодо забезпечення 

фінансової стійкості.
6. Розроблення способів 

виходу з кризового стану та 
методів управління за умов 

кризового стану підприємства

1. Визначення головної цілі/місії фінансової стратегії 
підприємства.

2.Визначення періоду реалізації фінансової стратегії.
3. Дослідження чинників фінансового зовнішнього та 

внутрішнього середовища.
4. SWOT-Аналіз фінансово-господарської діяльності.

5. Оцінка рівня фінансового потенціалу.
6. Оцінка конкурентоспроможності продукції чи 

підприємства.
7. Розроблення принципів формування фінансової 

політики.
8. Комплексна оцінка стратегічної фінансової позиції 

підприємства та оцінка рівня фінансової безпеки.
9. Розроблення цільових стратегічних нормативів 

фінансово-господарської діяльності.
10. Розроблення варіантів фінансової стратегії.

11. Оцінка та вибір оптимального варіанту фінансової 
стратегії.

12. Оформлення та затвердження фінансової стратегії 
як документа.

13. Реалізація розробленої фінансової стратегії.
14. Оцінка виконання фінансової стратегії у рамках 

затвердженої місії підприємства.
15. Організація контролю за виконанням стратегії і 

внесення необхідних уточнень

1. Наявність системного 
моніторингу фінансового 
зовнішнього середовища.

2. Розроблення критеріїв та 
принципів оцінки фінансової 

безпеки.
3. Виконання на основі 

системного аналізу фінансової 
діяльності підприємства,
комплексу фінансового 

захисту та розроблення плану 
забезпечення фінансової 

безпеки.
4. Виконання оцінки ризиків 

фінансово-господарської 
діяльності під впливом 

зовнішніх загроз фінансової 
системи держави.

5. Розроблення потенційних 
можливостей потенціалу 

всього підприємства, як бар`ру 
загроз фінансовому стану.
6. Розроблення захисної 

стратегії до адаптації 
стратегічних фінансових змін 

зовнішнього середовища

Результат від реалізації фінансової стратегії підприємства
Сталий фінансових розвиток та формування  умова економічного росту і підвищення 

конкурентоспроможності на зовнішніх ринках

Головні завдання Етапи формування Головні умови

 
Рис. 2. Концептуальний підхід до формування фінансової стратегії медійного підприємства

Джерело: [3, c. 66]
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годні, до першої. Лише в цьому випадку можна 
буде забезпечити формування дійсно незалеж-
них та професійних ЗМІ в Україні.

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. Неухильне забезпечення принципів 
свободи слова, висловлювання поглядів, безпе-
решкодного доступу громадян до інформації, по-
літичного плюралізму, недопущення будь-яких 
рецидивів політичної цензури і перешкоджання 
професійній діяльності журналістів має бути прі-
оритетним напрямом інформаційної політики 
органів місцевого самоврядування.

Систематизація і аналіз основних теорій 
структури капіталу і стратегій фінансування до-
зволяють зробити наступні висновки: існуючі 
теорії структури капіталу не враховують зв’язок 
стратегії фінансування і наявного потенціалу 
відтворення вартості підприємства. Поняття до-
ступності джерел фінансування не розглядається 
як чинник, що впливає на вибір структури капі-
талу. Не розкриті такі важливі питання як яким 
чином узгоджується стратегія фінансування зі 
стратегією розвитку підприємства. Не приділя-
ється достатньої уваги розробці моделей оцінки 
керованості параметрів фінансової гнучкості під-
приємства. Динамічні моделі структури капіталу 
істотно обмежені стосовно непублічних компаній.

Підсумовуючи викладене, можемо констату-
вати: а) преса повинна стати корпоративним се-
редовищем із механізмами саморегулювання, на-
вчитися жити на гроші читача, а не спонсора чи 
бюджету; б) необхідним є полегшення податкового 
тягаря з метою створення міцної економічної бази 
засобів масової інформації, посилення соціального 

і правового захисту журналістів; в) потребує вдо-
сконалення правове регулювання відповідаль-
ності засобів масової інформації та їх працівників 
за оприлюднення неправдивих матеріалів, пору-
шення прав і свобод особистості, ділової репутації 
юридичних осіб; г) настав час створити громадські 
засоби масової інформації, незалежні від владних 
органів і фінансово-промислових груп; д) засоби 
масової інформації мають становити окрему само-
достатню комерційну галузь із дотриманням прин-
ципу прозорості відносин власності в цій сфері.

Стратегія фінансування орієнтується на забез-
печення достатності фінансових ресурсів, необ-
хідних для реалізації планів розвитку компанії. 
Вона повинна враховувати фінансові цілі компа-
нії, її потреби у фінансових ресурсах, дивідендну 
політику, ризик ділових операцій і конкурентну 
позицію. Вибір стратегії фінансування безпосе-
редньо впливає на фінансування розвитку і запо-
бігання несприятливому впливу на фінансовий 
стан зміни зовнішніх умов. Аналіз стану ринку 
і ефективності управління компанією на основі 
ринкової капіталізації дозволяє здійснити попе-
редню оцінку потенціалу зростання вартості ме-
діа-компанії для розробки стратегії фінансування 
її розвитку. Виявлення протиріч інтересів різних 
учасників фінансових відносин сприяє формуван-
ню підходів до залучення оптимальних джерел 
капіталу, що підвищують фінансовий потенціал 
медійного підприємства. Фінансова гнучкість до-
сягається шляхом формування структури капі-
талу, яка дозволяє скорочувати або збільшувати 
частку різних фінансових інструментів залежно 
від тенденцій на ринку капіталу.
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