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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ РОЗРОБКИ 

ФІНАНСОВИХ СТРАТЕГІЙ 
 

В даний час все більше підприємств розуміє необхідність ефективного 
управління діяльністю, заснованого на прогнозі коливання зовнішніх факторів та 
динаміки розвитку галузі і самого підприємства зокрема. Фінансова стратегія 
виступає інструментом ефективного управління діяльністю, що дозволяє 
підприємствам розвиватися, рухатися до досягнення цілей і адаптуватися до змін, що 
відбуваються на мікро- і макрорівні. Найважливішим фактором, що впливає на 

діяльність підприємства, є швидкість і динаміка зміни фінансових чинників у 
зовнішньому середовищі. Зміна макроекономічних показників, кон‟юнктури ринку, 
технологічний прогрес, державні реформи обмежують результативність прийняття 
управлінських рішень. У даній ситуації грамотно складена фінансова стратегія, яка 
передбачає можливі зміни зовнішніх факторів, дає підприємству потужний важіль 

для узгодженої діяльності всього підприємства щодо досягнення головної мети.  
Методологічний підхід, в основі якого лежить рейтингова матриця фінансових 

стратегій, запропонований М.Л. Дорофеєвим [1]. Рейтингова матриця фінансових 
стратегій (матриця РФС) являє собою тривимірну систему, в якій присутній 
показник рейтингової оцінки компанії (ПРОК) (рис. 1). Комплексний показник 
ПРОК є змінною складовою матриці РФС і являє собою формалізований 

інтегрований результат і об‟єднання аналітичних результатів різних фінансових і 
нефінансових показників, склад яких визначається експертним шляхом в залежності 
від специфіки аналізованого підприємства.  

 
Рис. 1. Модель матриці РФС 
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Введення показника ПРОК в матрицю РФС, як вважає автор, надає їй високу 

універсальність і результативність при управлінні корпоративними фінансами. У 

матрицю РФС включений також вектор фінансових стратегій (СМ), що відображає 

тренд розвитку аналізованого підприємства до повної реалізації поставлених 

стратегічних фінансових цілей. Вектор СМ складається з нескінченної кількості 

точок в координатах матриці РФС. Він починається в точці «С» і прагне в точку 

«М». Точка «С» відображає фактичний фінансовий стан підприємства. Точка «М» 

являє собою цільовий стан підприємства. Всі проміжні точки вектору відображають 

перехідні фінансові показники підприємства до реалізації фінансової стратегії. 

Метод комплексної фінансової оцінки за допомогою матриці РФС складається з 

трьох послідовних етапів: 

1. Розрахунок значення рейтингової оцінки з використанням комплексного 

фінансового показника ПРОК, що включає в себе: вибір системи фінансових 

показників для оцінки; визначення системи вагомості показників в оцінці; 

розпізнавання рівня показників; побудова рейтингової оцінки ПРОК. 

2. Побудова вектору фінансових стратегій CM. 

3. Висновок про фінансовий стан підприємства і підготовка рекомендацій щодо 

подальшого її розвитку. 

У табл. 1 подано класифікацію М. Л. Дорофеєва для значень показника 

рейтингової оцінки компанії і їх узагальнена економічна інтерпретація. Фінансова 

матриця при їхньому спільному використанні дозволяє значно підвищити 

об‟єктивність аналітичної інформації, на підставі якої будуть прийматися 

управлінські рішення, тому що в цьому випадку охоплюються в сукупності і 

стратегічні і тактичні аспекти функціонування компанії.  

Таблиця 1 

Класифікатор показників 

рейтингової оцінки компанії (ПРОК) 
Інтервал 

значень 

Рівень 

показника 
Економічна інтерпретація 

0 – 0,2 ПРОК 1 

Компанія розвивається неефективно: поставлені цілі не досягнуті. 

Неточність планування. Руйнування вартості бізнесу. Необхідні 

кардинальні заходи щодо реформування компанії, або термінові 

дезінвестиції. 

0,2 – 0,4 ПРОК 2 

Управління фінансами компанії недостатньо ефективно: низькі 

темпи реалізації фінансових цілей. Неточність планування. 

Незначний приріст вартості бізнесу. 

0,4 – 0,6 ПРОК 3 
Середня ефективність розвитку. Середні темпи зростання вартості 

компанії. 

0,6 – 0,8 ПРОК 4 
Компанія працює ефективно: поставлені цілі досягаються в терміни 

і в повному обсязі. Вартість бізнесу зростає. 

0,8 – 1 ПРОК 5 

Максимальна ефективність реалізації стратегічних фінансових 

цілей. Повна відповідність запланованих результатів і фактичних 

досягнень. 

 

Аналіз методологічних підходів до розробки фінансової стратегії підприємства 

дозволяє дати узагальнюючу характеристику цих підходів за наступними сутнісними 

параметрами (табл. 2). 
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Таблиця 2 

Методологічні підходи до фінансової стратегії підприємства 
Автор Зміст Переваги Недоліки 

А. І. Бланк 

Орієнтація на нову 

управлінську парадигму, 

яка базується на 

принципах: врахування 

загальних базових 

стратегій та ризиків, 

виділення домінантних 

сфер стратегічного 

фінансового розвитку, 

гнучкість фінансової 

стратегії, оцінка 

стратегічної позиції 

підприємства за 

факторами зовнішніми і 

внутрішніми  

Системність, цілісність і 

науковість, методична 

обґрунтованість, 

наявність параметрів 

оцінки ефективності 

фінансової стратегії 

Універсальність, не 

враховує стадії 

життєвого циклу 

підприємства, його 

масштаби і галузеву 

специфіку, вузькість 

спектра фінансових 

рішень 

А.І. Геніберг, 

Н.А. Іванова, 

О.В. Полякова 

Орієнтація на концепцію 

стійкого зростання і 

модель взаємозв‟язку 

фінансових показників 

Простота в реалізації, 

чіткість фінансових 

стратегій 

Обмеженість 

критеріальних 

показників, 

універсальність, , не 

враховує стадії 

життєвого циклу 

підприємства, його 

масштаби і галузеву 

специфіку, вузькість 

спектра фінансових 

рішень 

М. Сорокін Орієнтація на 

систематизацію 

фінансових коефіцієнтів, 

що базується їхній 

класифікації за групами 

користувачів і сферами 

прийнятих рішень 

Диференціація 

фінансових стратегій в 

комплексі з аналітичними 

рішеннями 

Відсутність 

відпрацьованої 

технології реалізації 

методологічного 

підходу 

М. Л. Дорофеєв Орієнтація на інтеграцію 

фінансових і 

нефінансових показників, 

склад яких визначається 

експертним шляхом в 

залежності від специфіки 

підприємства 

Висока якість 

аналітичної інформації, 

врахування специфіки 

підприємства, наявність 

апробованої технології 

реалізації 

методологічного підходу 

Наявність експертних 

оцінок, носять певний 

суб‟єктивізм 

 

Аналіз сучасних методологічних підходів до формування фінансових стратегій 

підприємства дозволяє зробити ряд висновків: 

– вчені використовують різні методологічні підходи: орієнтовані на нову 

управлінську парадигму; розвиваючі зарубіжні моделі Бостонської консалтингової 

групи; розвиваючі концепцію, в основі якої лежить модель Франшона і Романе; 

оригінальні авторські дослідження, що базуються на класифікації фінансових 

рішень, рейтинговій оцінці фінансових стратегій; 

– відмінності в концептуальних підходах обумовлюють відмінності в наборі 
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використовуваних для позиціонування об‟єкта управління фінансових показниках, 

методах, наборах фінансових стратегій; 

– кожен з методологічних підходів характеризується певними перевагами і 

недоліками, глибиною дослідження, його трудомісткістю, областю застосування, 

точністю стратегічних рішень; 

– більшість методологічних підходів носять занадто універсальний характер і не 

враховують галузеву специфіку об‟єкта управління. 

Все вище зазначене зумовлює необхідність розробки методологічних підходів, 

що враховують специфіку об‟єктів стратегічного управління, обумовлену галузевою 

належністю та видом діяльності. 
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Передумовою ефективного розвитку будь-якого підприємства незалежно від 

форми власності, є функціонування системи внутрішнього контролю. 

Вагомий внесок у дослідженні особливостей суті, функцій та саме змісту 

внутрішнього контролю та проблематиці його впровадження та ефективного 

функціонування на підприємствах різних організаційно-правових форм присвятили 

свої дослідження провідні вітчизняні вчені – економісти: Т. Бутинець 1, Л. Сук 2, 

С. Левицька3, С. Бардаш 4, Т. Фоміна 5 та інші. 

Система внутрішнього контролю є невід‟ємним елементом системи управління 

діяльністю підприємств [6]. Вона представляє собою сукупність організаційних 

заходів, методики процедур, які використовуються керівництвом юридичної особи 

для впорядкованого і ефективного ведення фінансово-господарської діяльності, 

забезпечення збереження активів, контролю якості, виявлення, виправлення і 

запобігання помилок і спотворення інформації, а також своєчасної підготовки 

достовірної фінансової звітності. 

На особливу увагу заслуговує дослідження існуючого механізму внутрішнього 

контролю промислових підприємств, що в сучасних умовах може існувати у таких 

формах: 

– спеціального підрозділу підприємства в межах організаційної структури; 
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