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Постановка проблеми. На сучасному етапі розви-
тку, з огляду на кризові процеси економіки в ціло-
му, більшість підприємств змушені використовувати 
захисні очікувальні стратегії управління. Проте по-
стійно можна спостерігати в діях підприємств від-
сутність стратегічності, що і приводить їх до поразки 
в конкурентній боротьбі. Шляхом створення умов і 
механізмів для ефективного функціонування вітчиз-
няних машинобудівних підприємств, менеджери 
все більше зацікавлені у стратегічному управлінні 
фінансами, що за умов високого динамізму навко-
лишнього середовища є одним з основних принципів 
сталого та ефективного розвитку. Тому об’єктивний 
процес формування конкурентного середовища вису-
ває на перший план проблему розробки конкурен-
то-орієнтованої фінансової стратегії, яка є важливою 
складовою успішного функціонування будь-якого 
машинобудівного підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням розробки і реалізації фінансової стратегії при-
свячено безліч публікацій, як у вітчизняних, так і в 
зарубіжних літературних джерелах. Теоретико-мето-
дичні аспекти стратегічного фінансового управління 
досліджували такі вчені, як В. Аранчій [1], І. Бланк 
[2], Дж. Ван Хорн [3], І. Викиданець [4], І. Должан-
ський [5], Г. Кіндрацька [6], Г. Кірейцев [7], О. Мо-
зенков [8], Л. Ніколаєнко [9], Г. Партин [10], І. Пєн-
кіна [11], З. Шершньова [12] та інші. Разом з тим у 
вітчизняній теорії та практиці недостатньо розвинуті 
теоретичні та методичні підходи у вирішенні завдан-
ня розробки фінансової стратегії як інструмента за-
безпечення конкурентних переваг машинобудівних 
підприємств.

Постановка завдання. Метою статті є обґрунту-
вання методичного підходу до розробки та реаліза-
ції конкуренто-орієнтованої фінансової стратегії, 
спрямованої на забезпечення конкурентних переваг, 

що дозволить запобігти загрозам втрати фінансових 
ресурсів, а також забезпечить стійке до ризиків та 
ефективне функціонування машинобудівних підпри-
ємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У спрощеному вигляді фінансову стратегію можна 
визначити як функціональну стратегію машинобу-
дівних підприємств, яка фактично є основною, базо-
вою стратегією, адже за допомогою окремих фінан-
сових методів й інструментів в рамках фінансового 
управління вона забезпечує реалізацію інших функ-
ціональних стратегій, які є складовими елементами 
загальної стратегії.

Як відомо, фінансова стратегія являє собою ін-
струмент, спрямований на фінансову збалансованість 
і координацію дій, який потребує не тільки стандарт-
них методичних розробок, а також досвіду керівни-
ків, знання фінансових ринків, здатності передбача-
ти потенційні фінансові ризики. 

Апріорі стратегія має покращити фінансовий по-
тенціал машинобудівного підприємства, а її ефектив-
ність буде реальною, коли: стратегія стане життєво 
необхідним інструментом для підприємства; обрано 
необхідний напрямок фінансового розвитку та здій-
снено його оцінку; сформовано фіксовані точки стра-
тегії, які визначають основну ідеологію майбутньо-
го розвитку підприємства; стратегія буде гнучкою і 
легко адаптуватися, з огляду на швидкість поточної 
ситуації на фінансових ринках; фінансова страте-
гія буде скоординована зі стратегічними рішеннями 
уряду та власними функціональними стратегіями, 
зокрема спрямованими на підвищення конкуренто-
спроможності підприємства [4; 6; 10; 11].

На нашу думку, фінансову стратегію, яка ха-
рактеризує різні відносини між суб’єктами ринку з 
приводу формування, розподілу та використання фі-
нансових ресурсів, застосування фінансових інстру-
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ментів, можна визначити як узагальнену модель і 
інструмент дій, необхідних для досягнення страте-
гічних цілей підприємства. 

Реалізація будь-якої стратегії передбачає органі-
заційні заходи щодо здійснення обраного варіанту 
стратегії, розробку проекту і плану, реструктуриза-
цію, контроль (моніторинг) аналітичного процесу, 
виконання рішень [6; 11]. Останнім часом у зв’язку 
з кризовою ситуацією все більш актуальними ста-
ють проблеми, що визначають вітчизняні машино-
будівні підприємства як структури, орієнтовані на 
виживання. 

Усе це обумовлює те, що в системі стратегічного 
управління фінансова стратегія займає найважливі-
ше місце, оскільки з її реалізацією пов’язана дов-
гострокова фінансова і економічна політика підпри-
ємства. Практично фінансова стратегія є ключовим 
носієм інформації про майбутній розвиток машино-
будівного підприємства, на основі якої формується 
його імідж, залучаються інвестори, підвищується до-
віра кредиторів.

Зазначимо, що імпульсом для розробки стратегії 
(нової, якщо її не було раніше) є: по-перше, зміни в 
зовнішньому середовищі (і, передусім, в тій ринко-
вій ніші, де в основному працює підприємство); по-
друге, виникнення нових цілей і поява можливостей 
для їх реалізації; по-третє, неефективність колишніх 
стратегічних установок, необхідність їх коригування 
(зміни).

Як відомо, в процесі розробки фінансової страте-
гії використовується комплекс інструментів і мето-
дів, застосування яких носить ситуаційний характер: 
конкретні чинники, включаю-
чи соціально-економічні і по-
літичні, визначають вибір тієї 
або іншої комбінації в різних 
варіантах.

Складність формування 
стратегії пов’язана з необхід-
ністю врахування безлічі ди-
намічних, нечітких, не завжди 
таких, що формалізуються ці-
лей і орієнтирів, тому виникає 
вірогідність формування стра-
тегії на основі суперечливих 
орієнтирів.

Під конкуренто-орієнто-
ваною фінансовою стратегією 
машинобудівного підприєм-
ства нами розуміється система 
управлінських рішень щодо 
досягнення перспективних ці-
лей формування, розподілу та 
використання фінансових ре-
сурсів, які забезпечуватимуть 
фінансову стійкість та конку-
рентоспроможність машинобу-
дівного підприємства на основі 
збалансування динаміки обся-
гу реалізації, активів і струк-
тури джерел фінансування за 
критеріями фінансових ризи-
ків, орієнтуючись при цьому 
на зміни зовнішнього середо-
вища. Це, в свою чергу, умож-
ливить прийняття обґрунто-
ваних управлінських рішень 
щодо вибору напрямків стра-
тегічного розвитку машинобу-
дівних підприємств.

На рис. 2.1. зображена схема запропонованого 
нами алгоритму формування та реалізації конкурен-
то-орієнтованої фінансової стратегії, що складається 
з семи послідовних етапів. Головна ідея, покладена в 
основу запропонованого методичного підходу, поля-
гає у виборі фінансової стратегії, спрямованої на до-
сягнення і підтримку фінансової стійкості та конку-
рентоспроможності машинобудівного підприємства 
за допомогою виявлення максимального рівня темпу 
приросту обсягу реалізації, обмеженого темпом при-
росту прибутку в заданому діапазоні фінансових ри-
зиків. 

Етап 1. Події, які спонукають до формуван-
ня нової стратегії – формулювання нових цільових 
орієнтирів, відкриття нових ринків тощо. Процес 
стратегічного управління фінансовою стійкістю по-
чинається з постановки цілей. В ряді публікацій по 
стратегічному менеджменту стверджується, що по-
чинати роботу над стратегією необхідно з постановки 
головної мети та її декомпозиції. При цьому розро-
бляти дерево цілей пропонується відповідно до прин-
ципів конкретності, вимірності, досяжності, реаліс-
тичності, визначеності в часі. 

На думку автора, в умовах невизначеності зо-
внішнього середовища до визначення фінансового 
стану, в якому знаходиться машинобудівне підпри-
ємство, розробляти дерево цілей відповідно до пере-
рахованих принципів недоцільно, оскільки це змен-
шує гнучкість ухвалення стратегічних рішень. На 
початковому етапі може бути сформульована тільки 
головна фінансова мета. Відносно конкуренто-орієн-
тованої фінансової стратегії – головною фінансовою 
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Рис. 2.1. Схема алгоритму формування та реалізації 
конкурентоорієнтованої фінансової стратегії машинобудівних підприємств 
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метою є досягнення і підтримка рівня збалансовано-
го зростання підприємства, тобто максимального рів-
ня приросту обсягу реалізації в заданому діапазоні 
фінансових ризиків.

Етап 2. Стратегічна діагностика фінансового по-
тенціалу підприємства. Діагностика фінансового по-
тенціалу машинобудівного підприємства дозволяє 
приймати обґрунтовані стратегічні рішення. Оцінка 
потенціалу та ситуації на ринку дозволяє встановлю-
вати конкретні стратегічні цілі та завдання.

Етап 3. Розробка дерева цілей. Розробляючи 
конкуренто-орієнтовану фінансову стратегію, спря-
мовану на досягнення максимального рівня конку-
рентних переваг, нами побудовано дерево цілей, яке 
складається з чотирьох рівнів (рис. 2.2). Кожен по-
дальший рівень дерева цілей показує як досягти по-
ставленої мети через систему підцілей. В результаті 
побудови дерева цілей визначається система показ-
ників ефективності діяльності машинобудівного під-
приємства, а їх рівень визначається за критерієм фі-
нансових ризиків.

Перший рівень – визначається генеральна стра-
тегічна фінансова мета – досягнення і підтримка фі-
нансової стійкості та конкурентоспроможності під-
приємства.

Другий рівень – генеральна стратегічна фінансова 
мета конкретизується з урахуванням завдань фінан-
сового розвитку підприємства, а саме система цілей 
другого рівня повинна забезпечити формування до-
статнього обсягу власних фінансових ресурсів і висо-
корентабельне використання власного капіталу.

На третьому рівні конкретизуються цілі другого 
рівня, а саме будується система цілей, спрямована на 
оптимізацію структури активів і високорентабельне 
їх використання.

Четвертий рівень – містить систему цілей спрямо-
вану на оптимізацію рентабельності реалізації, обо-
ротності активів, структури капіталу і дивідендної 
політики. Ефективність визначається за критерієм 
фінансових ризиків і межами їх відхилень (ризики 

ефективності фінансової діяльності, ліквідності, фі-
нансової стійкості, дивідендної політики).

Після визначення кінцевого набору цілей здій-
снюється перехід до етапу розробки варіантів досяг-
нення головної стратегічної мети. 

Етап 4. Формування альтернатив конкуренто-
орієнтованої фінансової стратегії на основі деком-
позиційної моделі. Отримана в результаті реалізації 
методики формування альтернатив конкуренто-орі-
єнтованої фінансової стратегії, оцінка альтернатив 
фінансової стратегії повинна допомогти керівництву 
і менеджменту підприємства у розв’язанні проблем 
стратегічного вибору, а саме має забезпечити порів-
няння різних альтернатив фінансової стратегії і ви-
носити рішення з доцільності вибору конкретної фі-
нансової стратегії.

Етап 5. Вибір конкуренто-орієнтованої фінансо-
вої стратегії та прийняття рішень щодо її реалізації. 
В результаті виконання четвертого етапу методич-
ного підходу прийнятними можуть виявитися де-
кілька конкуренто-орієнтованих фінансових страте-
гій. Відбір одного варіанту із декількох можливих 
має здійснюватися особою, котра приймає рішення. 

Етап 6. Система формування фінансової політики, 
розробка планів, розрахунок ресурсного забезпечен-
ня. Фінансова політика є безсумнівним елементом 
стратегії розвитку підприємства, яка розробляється 
на основі аналізу та оцінки його фінансового стану в 
тісному взаємозв’язку з виробничою, технологічною, 
постачальницько-збутовою, ціновою, інвестиційною 
та іншими політиками.

Здійснити ув’язку цільових показників фінан-
сової стратегії з наявними ресурсами дозволить роз-
робка фінансових планів (програм). Для цих цілей 
може бути рекомендована система збалансованих по-
казників (СЗП) управління фінансовими ресурсами 
машинобудівного підприємства, що дозволить опе-
раціоналізувати фінансову стратегію, встановити об-
ґрунтовані стратегічні цілі та здійснювати контроль 
за реалізацією цієї стратегії через оптимізацію рів-

нів результативності шести основних 
процесів, котрі виступатимуть інди-
каторами нижнього рівня показників 
і сигналізуватимуть про необхідність 
коригування цілей. Саме СЗП дозво-
ляє планомірно реалізувати страте-
гічні плани, перевести їх на мову опе-
раційного управління і контролювати 
їх реалізацію на основі ключових по-
казників ефективності діяльності. 

У рамках СЗП стратегічний роз-
виток машинобудівного підприєм-
ства характеризується набором по-
казників карти стратегії в наступних 
шести проекціях:

1 – фінансові процеси (як оціню-
ють підприємство акціонери і на-
скільки цікаво акціонерам і інвес-
торам вкладати грошові кошти в 
підприємство);

2 – відносини зі споживачами 
(чим підприємство може зацікавити 
клієнтів, щоб привабити їх і досягти 
необхідних фінансових результатів);

3 – процеси навчання та розвитку 
персоналу (за рахунок яких знань, 
умінь, досвіду, технологій і інших 
нематеріальних активів підприєм-
ство зможе реалізувати конкурентні 
переваги);

Управління рентабельністю 
власного капіталу

Управління розподілом 
прибутку

І 

ІІ 

Управління 
рентабельністюІІІ 

Управління 
рентабельністю 

реалізації у 
діапазоні ризику 

ефективності 
фінансової 
діяльності  

Управління 
оборотністю 

активів у 
заданому 

діапазоні ризику
ліквідності

Управління 
структурою 

капіталу у заданому 
діапазоні ризику 

фінансової 
стійкості

Регулювання 
коефіцієнта 

виплати дивідендів 
у діапазоні ризику 

дивідендної 
політики 

ІV 

Генеральна мета: фінансова стійкість та 
конкурентоспроможність 

за рахунок досягнення і підтримки рівня збалансованого
зростання підприємства, тобто максимального рівня приросту
обсягу реалізації, які може «дозволити собі» підприємство без

ризику стати фінансово неспроможним

Рис. 2.2. Дерево цілей в розробці конкурентоорієнтованої 
фінансової стратегії 



109ауковий вісник Херсонського державного університетуН
4 – організація внутрішніх процесів (які бізнес-

процеси відіграють найбільш важливу роль при ре-
алізації підприємством своїх конкурентних пере-
ваг) [13];

5 – екологічні процеси (яким чином якість ви-
робленої продукції пов’язана з результатами еколо-
гічної діяльності підприємства при реалізації конку-
рентних переваг); 

6 – оптимізація рівнів результативності всіх за-
значених процесів (якісні та кількісні характерис-
тики). Всі шість проекцій взаємозв’язані і є при-
чинно-наслідковим ланцюжком дій щодо реалізації 
стратегії: від кінцевої фінансової мети до ресурсів, 
необхідних для її досягнення.

Етап 7. Контроль виконання планів, оцінка ри-
зиків фінансової ефективності, платоспроможності, 
ліквідності, фінансової стійкості, конкурентоспро-
можності.

Об’єктом системи контролю виконання фінан-
сової стратегії є не міра реалізації окремих стра-
тегічних заходів, передбачених програмою реа-
лізації фінансової стратегії, а рівень реалізації 
стратегічних фінансових цілей. Тому кількісними 
стандартами контролю виступає система цільових 
стратегічних фінансових нормативів і критерії фі-
нансових ризиків.

Безперервний контроль виконання фінансової 
стратегії дозволяє розробляти заходи щодо її коригу-
вання, яке може здійснюватися у разі несподіваного 
впливу факторів зовнішнього середовища, що гене-
рують загрози або додаткові можливості для реаліза-
ції фінансової стратегії. Також коригувати фінансову 
стратегію необхідно, якщо були внесені істотні зміни 
в іншу функціональну стратегію (виробничу, марке-
тингову, інноваційну, інвестиційну тощо).

Таким чином, в алгоритмі запропонованого ме-
тодичного підходу пов’язані в єдине ціле завдання, 
котрі послідовно вирішуються: постановка цілей; 
стратегічна діагностика чинників зовнішнього і вну-
трішнього середовища; розробка методики форму-
вання стратегічних альтернатив; вибір оптимальної 
стратегії для реалізації; сама реалізація фінансової 
стратегії через систему фінансових політик і програм 
досягнення поставлених цілей; розрахунок ресурсно-
го забезпечення фінансової стратегії.

Висновки з проведеного дослідження. У ході до-
слідження нами: 1) розроблено алгоритм формуван-
ня та реалізації конкурентоорієнтованої фінансової 
стратегії, що складається з семи послідовних етапів. 
Головна ідея, покладена в основу запропонованого 
методичного підходу, полягає у виборі фінансової 
стратегії, спрямованої на досягнення та підтримку 
фінансової стійкості і конкурентоспроможності ма-
шинобудівного підприємства за допомогою виявлен-
ня максимального рівня темпу приросту обсягу ре-

алізації, обмеженого темпом приросту прибутку в 
заданому діапазоні фінансових ризиків; 3) встанов-
лено, що основним елементом розробленого мето-
дичного підходу є формування конкурентоорієнтова-
ної фінансової стратегії (4 і 5 етапи), що дозволяє 
отримати набір фінансових стратегій і здійснити ви-
бір оптимальної конкурентоорієнтованої фінансової 
стратегії; 3) побудовано дерево цілей, яке показує як 
досягти поставленої мети через систему підцілей ма-
шинобудівного підприємства.

Подальші наукові дослідження слід проводити 
у напрямку формування стратегічних альтернатив, 
спрямованих на збалансованість динаміки обсягу 
реалізації, активів і джерел фінансування машино-
будівного підприємства, що здійснюватиметься на 
основі побудови декомпозиційної моделі.
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