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Косарева І. п., Невдачина О. І. Визначення сутності поняття стратегії фінансово-векторного розвитку підприємств 
машинобудування в сучасних умовах

У процесі дослідження концептуальних підходів до визначення стратегії розвитку підприємств машинобудування в сучасних умовах виявлено 
проблеми, які вагомо впливають на функціонування промислових підприємств і підштовхують їх до пошуку нових напрямів стратегічного розви-
тку для виходу на міжнародні ринки, де основними важелями є конкурентоспроможність та суперництво. Отже, успішному розвитку промисло-
вих підприємств в умовах  світового ринку сприяють стратегії розвитку в системі управління підприємством. Саме завдяки їм існує можливість  
контролювати та спрямовувати діяльність підприємства. У статті зроблено аналіз сутності  понять «стратегія», «фінанси підприємств» 
і «вектор», запропонованої вітчизняними та зарубіжними науковцями, на основі чого надано характеристику нового поняття  – «стратегія 
фінансово-векторного розвитку підприємств».
Ключові слова: метод, стратегія, фінанси, вектор, промислові підприємства,  реформування, трансформація.
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Косарева И. П., Невдачина О. И. Определение сущности понятия 

стратегии финансово-векторного развития предприятий  
машиностроения в современных условиях

В процессе исследования концептуальных подходов к определению 
стратегии развития предприятий машиностроения в современных 
условиях обнаружены проблемы, которые существенно влияют на 
функционирование промышленных предприятий и подталкивают их 
к поиску новых направлений стратегического развития для выхода 
на международные рынки, где основными рычагами являются конку-
рентоспособность и соперничество. Итак, успешному развитию про-
мышленных предприятий в условиях мирового рынка способствуют 
стратегии развития в системе управления предприятием. Именно 
благодаря им существует возможность контролировать и направ-
лять деятельность предприятия. В статье проведен анализ сущ-
ности понятий «стратегия», «финансы предприятий» и «вектор», 
предложенной отечественными и зарубежными учеными, на основе 
чего дана характеристика нового понятия – «стратегия финансово-
векторного развития предприятий».
Ключевые слова: метод, стратегия, финансы, вектор, промышлен-
ные предприятия, реформирование, трансформация.
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During researching the conceptual approaches to the determining of the no-
tion of financial-vector strategy of development of enterprises in the present 
context, the issues were detected, which significantly influence the function-
ing of industrial enterprises and encourage them to seek new ways of strate-
gic development for access to international markets, where competitiveness 
and rivalry act as the major levers. Thus, the strategies of development within 
the system of enterprise management contribute to the successful develop-
ment of industrial enterprises in terms of the world market. Owing to them it 
is possible to monitor and direct the activities of enterprise. On the basis of 
analyzing the substance of the notions of «strategy», «finance of enterprises» 
and «vector», which was proposed by the domestic and foreign scientists, the 
characteristic of the new concept as «financial-vector development strategy 
of enterprises» has been worked out.
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В умовах реформування та переходу на новий рі-
вень європейського розвитку економіка України 
зазнає глобальних змін, що в першу чергу стосу-

ються трансформації промислових підприємств щодо 
виходу на нові ринки з конкурентоспроможною продук-
цією. Враховуючи далеко недосконалий техніко-тех но-
логічний стан існуючих підприємств, більшість вітчиз-
няних товаровиробників майже не мають шансів на ви-
знання якісною їх промислову продукцію з боку світової 
спільноти, що значною мірою залежить від діючого про-
цесу виробництва. 

Процес виробництва в цілому характеризується на-
явністю сучасних техніко-технологічних можливо стей. 
Оскільки головною складовою економіки України є саме 
народне господарство, тому термінової уваги потребує 
вирішення питань саме пошуку нових методів розвитку 
виробничого комплексу, спрямованого на оновлення 
обладнання та технологій, у результаті чого вироблена 
продукція відповідатиме вимогам країн європейського 
простору, і, як наслідок, забезпечить вихід країни на нові 
позиції міжнародних стандартів. 

Формуванню оптимальних стратегій розвитку про-
мислових підприємств присвячено безліч вітчизняних і 
зарубіжних наукових робіт, але, незважаючи на їх кіль-

кість, дане питання набирає все більшої актуальності та 
потребує його уточнення. Вагомий внесок у вирішення 
цієї проблеми зробили: Глюк В. Ф. [1], Ансофф І. [3], Ві-
нокуров В. А. [4], Вiханський О. С. [5], Глин Дж. [8], Дер-
гоусова А. О. [9], Дойль П. [10], Карлофф Б. [12], Крук М. 
[15], Мiнцберг Г. [18], Пономаренко В. С. [20], Портер М. 
[21], Терешкіна Н. Е. [24], Ткачук Г. Ю. [25], Туленков Н. 
[26], Уткiн Е. А. [27], Фатхутдинов Р. А. [28].

Мета статті – дослідити визначення поняття стра-
тегії, фінансів підприємств і вектора, на основі проведе-
ного аналізу сформувати поняття стратегії фінансово-
векторного розвитку промислового підприємства.

В умовах нестабільності та швидкоплинності змін 
в економічних процесах промислові підприємства по-
стають перед проблемою вибору напрямів розвитку та 
пристосування до нових умов функціонування. На сьо-
годні існує багато стратегічних напрямів розвитку, роз-
роблених вітчизняними та зарубіжними науковцями для 
підприємств різних форм власності та видів діяльності, 
що вагомо впливає на формування відповідної стратегії. 
Для більш чіткого уявлення про стратегічні напрями до-
цільно проаналізувати визначення поняття «стратегія» 
відомих науковців. Запропоновані визначення наведено 
в табл. 1.

таблиця 1

характеристика сутності поняття «стратегія» 

№ з/п Країна Джерело поняття

1 2 3 4

1

Америка

М. Х. Мескон, М. Аль-
берт, Ф. Хедоурі [17]

Визначають стратегію як план дій, спрямований на досягнення цілей 
підприємства 

2 Г. Стейнер,  
Дж. Маєр [2]

У понятті стратегії розвитку формують цілі підприємства, політику, програму 
та методи досягнення бажаних результатів

3 В. Глюк [1] Визначив як уніфікований, інтегрований і зрозумілий план, сформований на 
досягнення цілей підприємства

4 І. Ансофф [3] Вважає стратегію правилами прийняття рішень, методами розвитку та про-
грамами дій, які підприємство використовує в своїй діяльності

5 М. Мінцберг [18] Бачить стратегію як поетапну, узгоджену та інтегровану структуру прийняття 
рішень

6 Дж. Глин, В. Маркова, 
Д. Перкінс [8]

Основна з’єднуюча ланка між тим, що підприємство хоче досягнути,– його 
цілями, і лінією поведінки, обраної для досягнення цих цілей

7

Росія

В. С. Соловйов [22] Трактує поняття стратегії як «генеральний напрямок досягнення цілі, тобто основ-
ний, провідний напрямок руху для поетапного досягнення будь-яких цілей»

8 П. Дойль [10]
Вважає, що стратегія – це «комплекс рішень, що приймаються менеджмен-
том, по розміщенню ресурсів підприємства та досягненню довгострокових 
конкурентних переваг на цільових ринках»

9 В. О. Вінокуров [4]
Система управлінських рішень, які визначають перспективні напрямки роз-
витку підприємств, форми, способи та сфери діяльності з урахуванням вимог 
навколишнього середовища

10 О. Віханський [5]
Бачить стратегію як «довгостроковий якісно визначений план розвитку 
організації, напрямів діяльності та взаємовідносин всередині підприємства, 
що служить механізмом досягнення поставлених цілей

11 М. К. Старовойтов [23] Ідеологія розвитку, конкретних орієнтирів і стану компанії, послідовності дій 
з їх досягнення в рамках сформованих цілей

12 А. Д. Гітельман [7] Загальний напрямок, генеральна лінія розвитку підприємства

13 Е. А. Уткін [27] Сукупність головних цілей підприємства й основних способів досягнення цих 
цілей
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Закінчення табл. 1

1 2 3 4

14 Р. А. Фатхутдинов [28] Програма, план, генеральний курс суб’єкта управління по досягненню ним 
стратегічних цілей

15 Англія Б. Карлофф [12] Узагальнена модель дій, необхідних для раціонального використання та роз-
поділу ресурсів підприємств

16

Україна

Ю. Б. Іванов, О. М. Ти-
щенко, Н. А. Дробить-
ко, О. С. Абрамова [14]

Система, яка містить в собі декілька підсистем – елементних стратегій, що 
діють одночасно, спрямовані на досягнення стратегічних цілей підприємства 
і взаємодіють одна на одну як елементи єдиної цілісної системи

17 З. Є. Шершньова [30]
Довгостроковий курс розвитку підприємства, спосіб досягнення цілей, виз-
начених з альтернативних варіантів, керуючись власними міркуваннями в 
межах своєї політики

18
В. С. Пономаренко,  
О. І. Пушкар,  
О. М. Тридід [20]

Ділова концепція розвитку підприємства на визначену стратегічну перспек-
тиву, що представлена у вигляді довгострокової програми конкретних дій, 
здатних реалізувати цю концепцію та забезпечити конкурентні переваги  
в досягненні цілей

19 Н. Туленков [26]
Встановлення на досить довгий період сукупності норм, орієнтирів, напря-
мів, сфер, способів і правил діяльності, що забезпечують зростання та високу 
конкурентоспроможність підприємства

20 А. О. Дергоусова [9] Сукупність дій, необхідний для досягнення цілей підприємства шляхом 
раціонального використання ресурсів

Проаналізувавши визначення понять відомих віт-
чизняних і зарубіжних науковців сьогодення та мину-
лого століття, можна дійти висновку, що стратегія – це 
комплекс заходів, спрямованих на поетапний, комп-
лексний план розвитку підприємства, орієнтований на 
досягнення поставленої мети, результатом якої є макси-
мально ефективний дієвий механізм реалізації стратегії 
при мінімальних затратах на виробництво. 

Термін «фінанси підприємств» давно відомий у 
науці, та все ж таки погляди науковців на визначення 
цього поняття дещо різняться. 

Так, Г. М. Шамота визначає, що «фінансові ресур-
си – це кошти, сформовані в процесі створення суб’єкта 
господарювання та надходження від операційної, інве-
стиційної та фінансової діяльності» [29].

У свою чергу І. А. Ломачинська стверджує, що «фі-
нанси підприємства – це сукупність економічних від-
носин між економічними суб’єктами у процесі вироб-
ничо-господарської, інвестиційної та іншої діяльності з 
приводу формування, розподілу й використання фінан-
сових ресурсів із метою забезпечення розширеного від-
творення» [16]. 

Натомість Н. В. Колчіна, Г. Б. Поляк і Л. П. Павло-
ва визначають: «Фінансові ресурси використовуються 
підприємством у процесі виробничої та інвестиційної 
діяльності. Вони знаходяться в постійному русі і пере-
бувають у грошовій формі лише у вигляді залишків кош-
тів на розрахунковому рахунку в комерційному банку і в 
касі підприємства» [13].

Водночас В. Зятковський фінансовими ресурсами 
підприємств вважає «...грошові фонди цільового при-
значення...» [11]. 

Згідно з думкою Н. О. Пікалова, О. І. Бобирь, фі-
нансові ресурси підприємств – це «засоби, які акумулю-
ються підприємством із внутрішніх і зовнішніх джерел 
до грошових фондів з метою забезпечення процесу роз-

ширеного відтворення шляхом трансформації їх в інші 
види ресурсів, а також з метою досягнення високих фі-
нансових результатів»[19].

Отже, фінанси підприємств – це матеріальні та 
грошові ресурси, які є повною власністю підприємства 
та забезпечують його діяльність, спрямовану на збіль-
шення прибутку.

Наступною складовою даного дослідження є ви-
значення поняття вектора. З математичної точ-
ки зору поняття «вектор» визначається як від-

різок, що має початкову точку, заданий напрям руху та 
характеризується числовим значенням, тобто має кін-
цевий результат або завершення певного процесу. 

 З економічної точки зору поняття «вектор» слід 
вважати напрямом розвитку економічного суб’єкта, 
який має на меті досягнення цілі, запланованої на по-
чатковій стадії руху.

Дослідивши визначення сучасними науковцями 
поняття стратегії, фінансів підприємств і виявивши сут-
ність значення економічного вектора, можна трактува-
ти поняття «стратегія фінансово-векторного розвитку 
підприємств» (табл. 2).

Отже, стратегія фінансово-векторного розвитку під-
приємств – це поетапно сформований, фінансово  орі єн-
тований, комплексний план розвитку діяльності підпри-
ємства, спрямований на досягнення економічно-ефек-
тивного дієвого механізму, метою якого є максимальне 
збільшення прибутку при мінімальних витратах.

Формування фінансово-векторної стратегії є но-
вим напрямком реалізації розвитку в діяльності про-
мислового підприємства. Даний підхід здатний забез-
печити ефективне використання наявного потенціалу 
підприємства та його фінансових ресурсів не тільки за 
рахунок впровадження стратегії, визначення стратегіч-
ної мети, системи показників, що контролюють розви-
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ток підприємства по заданих параметрах, але і за ра-
хунок визначення перспективного напрямку – вектора 
розвитку конкретного підприємства. 

Переваги впровадження стратегії фінансово-
векторного розвитку промислових полягають в такому:
 визначення головної цілі та конкретного на-

пряму розвитку промислового підприємства; 
 формування механізму альтернативних мето-

дів досягнення визначеної цілі та напряму роз-
витку промислового підприємства;

  розробка сучасного дійового механізму функ-
ціонування підприємства з максимально на-
ближеними умовами європейського простору. 

Виявлена в процесі дослідження стратегія орієн-
тує напрям діяльності підприємства шляхом формуван-
ня конкретного плану щодо раціонального та цілеспря-
мованого використання фінансових ресурсів підприєм-
ства. Саме від правильного використання фінансових 
ресурсів підприємства залежить його успішний розви-
ток у сучасних умовах. 

ВИСНОВКИ
Отже, у результаті проведення дослідження про-

аналізовано сутність понять «стратегія», «фінанси під-
приємств» і «вектор», на основі чого сформовано по-
няття «стратегія фінансово-векторного розвитку під-
приємств», що, у свою чергу, підтверджує необхідність 
розробки механізму реалізації стратегії фінансово-век-
торного розвитку для покращення діяльності промис-
лових підприємств.                    
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таблиця 2

Виведення поняття «стратегія фінансово-векторного розвитку підприємств»

поняття Сутність

Стратегія
Комплекс заходів, спрямованих на поетапний, комплексний план розвитку підприємства, 
орієнтований на досягнення поставленої мети, результатом якої є максимально ефектив-
ний дієвий механізм реалізації стратегії при мінімальних затратах на виробництво

Фінанси підприємств Матеріальні та грошові ресурси, які є повною власністю та забезпечують діяльність 
підприємства, спрямовану на збільшення прибутку

Вектор як економічна категорія Напрям розвитку економічного суб’єкта, який має на меті досягнення цілі, запланованої  
на початковій стадії руху
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