
SWorld – 1-12 October 2014 
http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2014 
SCIENTIFIC RESEARCHES AND THEIR PRACTICAL APPLICATION. MODERN STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT ‘2014 

Економіка галузей господарювання 

УДК 662.76:658.14 

Кроленко О.Є. 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ГТС УКРАЇНИ В 

АСПЕКТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ ЇЇ 

ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

Українська державна академія залізничного транспорту, Харків, м-н. 

Фейєрбаха 7. 

 

Krolenko O.E.  

SYSTEM STRATEGIC GOALS FINANCING ACTIVITIES GTS 

UKRAINE AS A BASIS FOR DETERMINING FINANCIAL STRATEGY 

DEVELOPMENT 

Ukrainian State Academy of Railway Transport, Kharkov, Mr. Feuerbach 7. 

 

Важливою ланкою процесу розроблення фінансової стратегії національної 

ГТС є формування системи цілей, узгодженої та підпорядкованої загальній 

стратегії розвитку системи. Чітко виражені стратегічні цілі стають потужним 

засобом збільшення ефективності фінансової діяльності в довгостроковій 

перспективі, її координації і  контролю, а також базою для прийняття 

управлінських рішень за всіма основними напрямками фінансового розвитку. 

Система стратегічних цілей фінансової діяльності ГТС України повинна  

представляти собою стратегічні наміри щодо фінансових позицій, які описані у 

формалізованому вигляді, що дозволить спрямовувати фінансову діяльність у 

довгостроковій перспективі та оцінювати її результати. 

В сучасних умовах господарювання забезпечення розвитку та 

ефективності функціонування ГТС України можливо досягти за рахунок 

комплексної модернізації та реформування, які слід визначити стратегічною 

метою розвитку ГТС. Враховуючи це до загальногалузевої стратегічної мети 



фінансової діяльності пропонуємо  віднести максимізацію вартості 

газотранспортної системи України. Головною стратегічною метою фінансової 

діяльності, направленої на досягнення загальногалузевої стратегічної цілі є 

інвестиційне забезпечення модернізації та розвитку ГТС України. 

Важливим етапом формуванні системи цілей фінансової діяльності, які 

забезпечують досягнення головної мети є визначення основних стратегічних 

цілей в розрізі пріоритетних напрямів фінансового розвитку. 

Таким чином, у першому пріоритетному напрямі (аспекті) фінансового 

розвитку ГТС, який характеризує потенціал формування фінансових ресурсів 

системи, в якості основних стратегічних цілей пропонуємо обрати 

максимізацію зростання чистого грошового потоку та рентабельності 

інвестованого власного капіталу. У другому пріоритетному напрямі, який  

характеризує фінансову структуру ГТС, основною стратегічною метою є 

оптимізація структури капіталу.  

У останньому, третьому пріоритетному напрямі, який характеризує якість 

компетенцій системи зі здійснення фінансової діяльності, основною 

стратегічною метою рекомендуємо обрати підвищення ефективності 

управління фінансовою діяльністю. 

Наступним етапом формування системи стратегічних цілей фінансової  

діяльності ГТС, яка дозволить розробити комплекс заходів щодо їх досягнення 

є визначення допоміжних, підтримуючих цілей, які включаються в фінансову 

стратегію системи. Дані цілі направлені на забезпечення реалізації основних 

стратегічних цілей та формуються відповідно до пріоритетних напрямів. 

До першого пріоритетного напрямку «фінансові ресурси» допоміжними 

цілями слід виділити: 

- зростання прибутку; 

- нарощення обсягів власного капіталу; 

- мінімізація вартості залученого капіталу; 

- оптимізація розподілу інвестиційних ресурсів по стратегічним зонам; 

- максимізація доходності інвестицій. 



Допоміжними стратегічними цілями фінансової діяльності в аспекті 

другого пріоритетного напряму «фінансова структура» є: 

- скорочення частки оборотних активів у власних оборотних коштах; 

- підвищення маневреності власного капіталу; 

- максимізація власного капіталу в структурі активів; 

- мінімізація рівня фінансових ризиків по основним видам 

господарських операцій. 

В третьому пріоритетному напрямі «компетенції системи зі здійснення 

фінансової діяльності» допоміжними стратегічними цілями рекомендуємо 

обрати: 

- підвищення кваліфікаційного рівня фінансових менеджерів; 

- підвищення рівня забезпеченості інформаційними ресурсами; 

- підвищення рівня використання фінансових технологій; 

- формування ефективної структури управління фінансовою діяльністю; 

- формування оптимальної фінансової та інвестиційної політики. 

Слід зазначити, що допоміжні стратегічні цілі фінансової діяльності 

направлені на підвищення ефективності використання внутрішнього 

фінансового потенціалу ГТС та нейтралізації впливу факторів зовнішнього 

фінансового середовища. 

Визначена система стратегічних цілей охоплює всі аспекти фінансової 

діяльності ГТС та дозволить перейти до наступного етапу формування 

фінансової стратегії, який полягає в розробці комплексу стратегічних 

фінансових рішень щодо вибору головної стратегії розвитку системи. 
 


