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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

FORMING THE STRATEGY OF FINANCIAL FIRMNESS  
OF INDUSTRIAL ENTERPRISE
Статтю присвячено формуванню стратегії забезпечення фінансової стійкості промислового підпри-

ємства. Фінансова стійкість – це одна з найголовніших характеристик фінансового стану. Цей показник 
формується у процесі фінансової та виробничої діяльності. Фінансова стійкість – це комплексне поняття, 
що характеризує стабільний фінансовий стан підприємства, за якого відбувається ефективне формування, 
розподіл та використання фінансових ресурсів, що забезпечують фінансову платоспроможність, дохідність, 
рентабельність та розвиток діяльності на довгостроковий період діяльності. Сьогодні українські підприєм-
ства перебувають в умовах нестабільності та невизначеності, тому важливим чинником їхнього розвитку є 
ефективне використання фінансових ресурсів, що пов’язане із застосуванням нових методів управління. Роль 
фінансової стратегії зросла, щоб забезпечити пріоритетні напрями розвитку підприємства.

Ключові слова: аналіз, виробництво, динаміка, фінансова стійкість, підприємство, стратегія, розви-
ток, ефективність.

Статья посвящена формированию стратегии обеспечения финансовой устойчивости промышленного 
предприятия. Финансовая устойчивость – это одна из главных характеристик финансового состояния. 
Этот показатель формируется в процессе финансовой и производственной деятельности. Финансовая 
устойчивость – это комплексное понятие, характеризующее стабильное финансовое состояние пред-
приятия, при котором происходит эффективное формирование, распределение и использование финансо-
вых ресурсов, обеспечивающих финансовую платежеспособность, доходность, рентабельность и разви-
тие деятельности на долгосрочный период деятельности. Сегодня украинские предприятия находятся в 
условиях нестабильности и неопределенности, поэтому важным фактором их развития является эффек-
тивное использование финансовых ресурсов, что связано с применением новых методов управления. Роль 
финансовой стратегии выросла, чтобы обеспечить приоритетные направления развития предприятия.

Ключевые слова: анализ, производство, динамика, финансовая устойчивость, предприятие, страте-
гия, развитие, эффективность.

The article is devoted to the formation of a strategy for ensuring the financial stability of an industrial enterprise. Finan-
cial stability is one of the main characteristics of the financial condition. This indicator is formed in the process of financial 
and production activities. Financial stability is a comprehensive concept that characterizes the stable financial condition 
of an enterprise, in which there is an effective formation, distribution and use of financial resources that ensure financial 
solvency, profitability, profitability and development of activities for a long-term period of activity. Today, Ukrainian enter-
prises are in conditions of instability and uncertainty, therefore, an important factor for their development is the efficient 
use of financial resources, which is associated with the use of new management methods. The role of financial strategy 
has grown to provide priority areas for the development of the enterprise. The development strategy of the enterprise 
requires significant long-term investments and in the absence of financial stability of the enterprise is impossible. In 
modern crisis conditions, the financial solvency of the company depends on financial stability. A strategic analysis of the 
activity will contribute to the achievement of short-term and long-term goals, which, in turn, will enable the formation of an 
effective financial strategy. The development of a financial strategy to ensure the financial stability of the enterprise must 
be associated with the formation of strategic financial goals, taking into account the threat of loss of financial stability of 
the enterprise. Formation of a strategy for ensuring the financial stability of an enterprise is aimed at improving long-term 
capital management. It should be noted that special methods are used to develop the financial strategy of the enterprise. 
Therefore, the formation of a financial strategy based on a matrix approach is an important component of the successful 
functioning of the enterprise to ensure a high level of competitiveness, solvency and financial stability.
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Держава та регіони

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливиминауковими чи практич-
ними завданнями. Сьогодні підприємства України 
перебувають в умовах нестабільності та невизна-
ченості, тому важливим чинником їхнього розви-
тку є ефективне використання фінансових ресур-
сів, що пов'язане із застосуванням нових методів 
управління. Зросла роль фінансової стратегії для 
забезпечення пріоритетних напрямів розвитку під-
приємства. 

Стратегія розвитку підприємства вимагає значних 
довгострокових вкладень, що за відсутності фінан-
сової стійкості підприємства неможливо. У сучасних 
кризових умовах від фінансової стійкості залежить 
рівень платоспроможності підприємства.

Формування стратегії забезпечення фінансової 
стійкості підприємства спрямоване на вдосконален-
ня довгострокового управління капіталом. Слід за-
значити, що для розроблення фінансової стратегії 
підприємства використовуються спеціальні методи. 
Тому формування фінансової стратегії на основі ма-
тричного підходу є важливим складником успішного 
функціонування підприємства для забезпечення ви-
сокого рівня конкурентоспроможності, платоспро-
можності та фінансової стійкості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми і на 
які спирається автор. Поняття фінансової стійкості 
вивчала велика кількість учених. Розглянемо деталь-
ніше кожне з них. 

Н.В. Алєксеєнко стверджує, що фінансова стій-
кість підприємства – це стан його матеріальних, еко-
номічних і трудових ресурсів, їх розподіл, що забез-
печує розвиток підприємства за рахунок зростання 
прибутку, капіталу та збереження платоспроможнос-
ті та кредитоспроможності [1].

Ю.А. Сімех пропонує розглядати фінансову стій-
кість як потенційну можливість підприємства повер-
нутися у стан рівноваги, за якого підприємство має 
позитивну динаміку функціонування [3].

О.В. Ареф'єва та Д.М. Городянська розглядають 
фінансову стійкість як сукупність взаємопов'язаних 
складників, що забезпечують ведення ефективної ді-
яльності підприємств, запас ресурсного потенціалу 
та збалансований процес функціонування [2].

М.Я. Коробов розкриває це поняття через відпо-
відність параметрів діяльності підприємства крите-
ріям позитивної характеристики фінансового стану, 
що, своєю чергою, свідчить про фінансову стійкість 
підприємства [4].

В.Й. Плиса та І.І. Приймак розуміють під фінан-
совою стійкістю спроможність підприємства функ-
ціонувати тривалий період, отримуючи достатній 
прибуток, спрямований на відтворення потенціалу, 
виплату дивідендів та забезпечення стабільного 
розвитку. На їхню думкою, фінансова стійкість за-
безпечує економічно обґрунтоване співвідношення 
джерел фінансування та збалансоване надходжен-
ня й виплату грошових коштів, незважаючи на вплив 
внутрішніх та зовнішніх чинників [5].

І.Г. Ловінська вказує, що фінансова стійкість ха-
рактеризує певний стан рахунків підприємства, що 
гарантує його постійну платоспроможність [6]. 

О.А. Островська визначає фінансову стійкість 
підприємства як здатність підприємства функціону-
вати, зберігати рівновагу своїх активів та пасивів у 
внутрішньому та зовнішньому середовищі, що дає 
змогу зберігати постійну платоспроможність та інвес-
тиційну привабливість [7].

Л.А. Костирко розкриває значення фінансової 
стійкості як інтегральну характеристику здатності 
підприємства як системи трансформувати фінансові 
ресурси з максимальною економічною вигодою і мі-
німальним ризиком [8].

Н.А. Мамонтова стверджує, що фінансова стій-
кість є таким станом підприємства, коли забезпе-
чуються ефективне управління фінансовими ре-
сурсами, стабільна фінансова діяльність, постійне 
перевищення доходів над витратами, вільний обіг 
грошових коштів, безперервний процес виробництва 
і реалізації продукції [9].

Аналіз сучасних економічних джерел дає змогу 
стверджувати, що сьогодні не існує єдиного підходу 
до визначення поняття «фінансова стійкість підпри-
ємства». 

Отже, фінансова стійкість – комплексне поняття, 
яке характеризує стабільний фінансовий стан на під-
приємстві, за якого відбувається ефективний розпо-
діл, формування та використання фінансових ресур-
сів, що забезпечує дохідність, платоспроможність та 
розвиток діяльності на довгостроковий період.

Розвиток підприємств повинен відбуватися за 
рахунок стабілізації фінансового стану всіх суб’єктів 
господарювання, забезпечуючи їх стійкий та ста-
більний розвиток, адже саме фінансово стійке під-
приємство в змозі забезпечити безперебійність ви-
робничої діяльності, інвестиційну привабливість та 
здатність фінансувати подальший інноваційно-тех-
нологічний розвиток, а головне – отримувати ста-
більний прибуток [10]. 

Віддаючи належне зазначеним авторам та зва-
жаючи на достатній рівень наукового опрацювання 
проблематики, слід відзначити, що окремі напрями 
формування стратегії забезпечення фінансової стій-
кості промислового підприємства все ще потребують 
подальших наукових досліджень.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є вивчення та узагальнення теоре-
тичних підходів до формування стратегії забезпечен-
ня фінансової стійкості промислового підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуваннямотриманих наукових ре-
зультатів. Стратегічний аналіз діяльності сприятиме 
досягненню короткострокових та довгострокових 
цілей, що, своєю чергою, дасть змогу сформувати 
ефективну фінансову стратегію [11].

Розроблення фінансової стратегії забезпечен-
ня фінансової стійкості підприємства необхідно 
пов’язувати з формуванням стратегічних фінансо-
вих цілей, ураховуючи загрози втрати фінансової 
стійкості підприємства.

Формування стратегії забезпечення фінансової 
стійкості підприємства має на меті вдосконалення 
управління капіталом на довгострокову перспективу. 

Необхідно зазначити, що для розроблення фі-
нансової стратегії підприємства використовуються 
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Таблиця 1 
Матриця фінансових стратегій Ж. Франшона та І. Романе

Значення показників РФД<0
(гальмування)

РФД≈0
(стабілізація)

РФД>0
(прискорення)

РГД>0
(повільне зростання)

1
РГФД≈0

Батько сімейства

4
РГФД>0
Рантьє

6
РГФД>0
Холдинг

РГД≈0
(оптимальне зростання)

7
РГФД<0

Епізодичний дефіцит

2
РГФД ≈0

Стійка рівновага

5
РГФД>0
Атака

РГД<0
(форсоване зростання)

9
РГФД<0
Криза

8
РГФД<0
Дилема

3
РГФД ≈0

Нестійка рівновага
Джерело: розроблено автором на основі [12]

спеціальні методики, тому формування фінансової 
стратегії на основі матричного підходу є важливим 
складником успішного функціонування підприєм-
ства для забезпечення високого рівня конкуренто-
спроможності, платоспроможності та фінансової 
стійкості.

Розглянемо матрицю фінансових стратегій 
Ж. Франшона та І. Романе, яка ґрунтується на роз-
рахунку трьох коефіцієнтів:

– результат господарської діяльності (РГД); 
– результат фінансової діяльності (РФД); 
– результат фінансово-господарської діяльності 

(РФГД) [12].
У табл. 1 наведено матрицю, за якою визнача-

ються стадії фінансового розвитку підприємств.
Перевагою застосування цієї матриці є можли-

вість визначення не тільки поточного становища під-
приємства з позиції фінансового ризику, а й розгля-
дати ситуацію в динаміці задля визначення напрямів 
фінансової стратегії підприємства [18].

Матриця допомагає спрогнозувати допустимі 
межі фінансового ризику та виявити можливості під-
приємства у майбутньому. 

Проведемо більш детальний аналіз матриці фі-
нансових стратегій Ж. Франшона та І. Романе. Ква-
дранти 1, 2 і 3, тобто головна діагональ матриці, – це 
зона рівноваги. Квадранти 4, 5, 6, що знаходяться 
над діагоналлю, є зоною успіхів. У цій зоні значення 
показників є позитивними, відбувається створення 
ліквідних засобів та фінансовий ризик є мінімаль-
ним. Під діагоналлю знаходяться квадранти 7, 8, 9, 
тобто зона дефіцитів, в якій значення показників є 
негативними та відбувається споживання ліквідних 
засобів.

Тому необхідним є розгляд можливих положень 
підприємства на матриці фінансової стратегії. Ква-
дрант 1 – батько сімейства, в якому можливий пере-
хід в квадранти 4, 2 і 7. Слід зазначити, що темпи 
зростання обороту нижче за можливих, є можливість 
самофінансування свого розвитку, здійснюючи ефек-
тивну господарську діяльність. При цьому зовнішні 
джерела фінансування зовсім не використовуються.

Квадрант 2 – стійка рівновага, за якої існує най-
більша кількість можливих варіантів зміни фінансо-
вого положення в квадранти 1, 4, 7, 5, 3, 8. 

Слід звернути увагу, що за таких умов підприєм-
ство, знаходячись у стані фінансової рівноваги, має 
сталу фінансову стійкість, адже власних коштів до-

статньо для фінансування розвитку підприємства, а 
отже, планові обсяги діяльності повністю забезпече-
ні фінансовими ресурсами [13].

Квадрант 3 – нестійка рівновага, яка має такі 
шляхи виходу: 8, 2 і 5. Такій ситуації притаманна від-
сутність власних вільних засобів та використання по-
зикового капіталу, тому збереження платоспромож-
ності лише за рахунок зростання заборгованості.

Квадрант 4 – рантьє, за якого відбувається пере-
хід в квадранти 1, 2, 7. Потрапляння у цей квадрант 
свідчить про присутність вільних засобів для здій-
снення проектів під час використання позикового 
капіталу. Подальші перспективи розвитку підприєм-
ства залежать від рівня та динаміки економічної при-
бутковості. За необхідності є можливість збільшення 
заборгованості за рахунок використання ефекту фі-
нансового важеля [12].

Квадрант 5 – атака, за якої можливий перехід 
у 2 і 6. Перехід до квадранта «атака» свідчить про 
надлишок власних засобів, що дає змогу розширити 
свій сегмент ринку, адже виробничі потреби підпри-
ємства повністю забезпечується власними фінансо-
вими ресурсами. Слід зазначити, що при цьому під-
приємство нарощує свою заборгованість.

Квадрант 6 – холдинг, за якого можливий перехід 
у 4 і 5. Потрапляння у цей квадрант свідчить про над-
лишок ліквідних засобів і можливості щодо фінансу-
вання виробничого розвитку та створення дочірніх 
підрозділів. Отже, підприємство перебуває у стані 
фінансового розквіту, проте необхідний постійний 
контроль над динамікою прибутковості та вартості 
позикового капіталу задля збереження досягнутих 
результатів [14].

Також необхідно розглянути позиції дефіциту – 
квадранти 7, 8, 9.

Квадрант 7 – епізодичний дефіцит, тобто дефі-
цит ліквідних засобів, спричинений неспівпадінням 
термінів надходження і витрачання засобів. Мож-
ливий перехід у квадранти 1, 2, 8.Таке положення 
підприємства свідчить, що у звітному періоді було 
зниження заборгованості або її приріст був менший 
за фінансові витрати. Така ситуація має епізодичний 
характер. Отже, підприємство має перспективи роз-
витку за умови нормалізації становища та підвищен-
ня рівня прибутків на підприємстві. Якщо ж зниження 
заборгованості відбулося через зниження іміджу під-
приємства, що спричинило відсутність кредиторів, 
то це свідчить про загрозу подальшого погіршення 
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фінансового становища [13]. У такому разі не слід 
збільшувати обсяги діяльності.

Квадрант 8 – дилема, за якої можливий перехід у 
2, 7, 9. Характеризується дефіцитом ліквідних засо-
бів, що частково покривається за рахунок позикових 
коштів. Такий дефіцит спричинений зменшенням рів-
ня прибутків або різким зростанням ФЕП та ВІ. 

Квадрант 9 – криза. Характеризується посилен-
ням кризових явищ та свідчить про фактичну кризу 
діяльності на підприємстві. Існує потреба у фінансо-
вій підтримці або дробленні підприємства на підроз-
діли. Можливий перехід у 8 або 7. Причинами такого 
положення є збитки від господарської діяльності, різ-
ке зростання ФЕП та ВІ чи збільшення фінансових 
витрат. Є підстави до високого рівня ризику ймовір-
ності банкрутства. У табл. 2 наведено результати 
розрахунків фінансових показників матриці фінан-
сових стратегій ПрАТ «Запоріжтрансформатор»за 
2016–2017 рр.

З аналізу табл. 2 спостерігаємо від’ємні значення 
результату господарської діяльності (РГД) та резуль-
тату фінансової діяльності (РФД) протягом аналізо-
ваного періоду. Лише у 2017 р. результат фінансової 
діяльності зростає до рівня 649 965,7 тис грн.

Отже, розглянемо становище ПрАТ «Запоріж-
трансформатор» у матриці фінансових стратегій 
станом на 2016 р. (табл. 3).

Результат фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «Запоріжтрансформатор» у 2016 р. вийшов 
негативним, тому потрапляє в область під діагонал-
лю – зону кризи. Така ситуація характерна для 9 ква-
дранта матриці фінансових стратегії. 

Причиною такого становища є наявність чисто-
го збитку, збільшення фінансових витрат з обслу-
говування заборгованості, від’ємні значення кое-
фіцієнта зміни фінансово-експлуатаційних потреб 
підприємства.

Шляхами виходу з кризи є пошук резервів зрос-
тання прибутковості, прискорення швидкості обі-
гу коштів; вивільнення коштів у господарський обіг, 
пошук можливостей зниження вартості позикових 
ресурсів шляхом отримання пільг та поліпшення по-
літики залучення ресурсів або знаходження нетра-
диційних джерел фінансових ресурсів (використання 
лізингу) [16]. Проте, якщо розглянуті заходу не при-
несуть позитивних результатів, необхідно вжити за-
ходів щодо добровільної санації підприємства або 
його реорганізації.

Отже, розглянемо становище ПрАТ «Запоріж-
трансформатор» у матриці фінансових стратегій 
станом на 2017 р. (табл. 4).

Результат фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «Запоріжтрансформатор» у 2017 р. потрапляє 
в область діагоналі – зону нестійкої рівноваги. Така 

Таблиця 3
Стан ПрАТ «Запоріжтрансформатор» у матриці фінансових стратегій у 2016 р.

Значення показників РФД<0
(гальмування)

РФД≈0
(стабілізація)

РФД>0
(прискорення)

РГД>0
(повільне зростання)

1
РГФД≈0

Батько сімейства

4
РГФД>0
Рантьє

6
РГФД>0
Холдинг

РГД≈0
(оптимальне зростання)

7
РГФД<0

Епізодичний дефіцит

2
РГФД ≈0

Стійка рівновага

5
РГФД>0
Атака

РГД<0
(форсоване зростання)

9
РГФД<0
Криза

8
РГФД<0
Дилема

3
РГФД ≈0

Нестійка рівновага
Джерело: розроблено автором на основі [17]

 

Таблиця 2
Розрахунки фінансових показників матриці фінансових стратегій 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор», тис грн
Рік Формула розрахунку Структура формули 2016 р. 2017 р.

РГД РГД= НРЕІ – ФЕП – ВІ + РМ де НРЕІ – нетто-результат експлуатації 
інвестицій;
ФЕП – зміна фінансово-експлуатаційних 
потреб підприємства у планованому періоді;
ВІ – виробничі інвестиції, які прийнято до 
реалізації;
РМ – виручка від реалізації майна 
підприємства, яка має сталий характер.

-1876498 -1090828

РФД РФД = 33 – Впоз – Див – Под де 33 – зміна заборгованості підприємства, 
яка очікується в планованому періоді;
Впоз – відсотки по позиках, які підлягають 
сплаті;
Див – дивіденди власникам підприємства;
Под – податкові платежі з прибутку 
підприємства.

-827984,3 649965,7

Джерело: розроблено автором на основі [12; 15]
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ситуація характерна для 3 квадранта матриці фінан-
сових стратегії, де спостерігається відсутність влас-
них вільних засобів та використання позикового капі-
талу, тому збереження платоспроможності можливе 
лише за рахунок зростання заборгованості.

На основі здійсненого аналізу результату госпо-
дарської та результату фінансової діяльності під-
приємства були визначені позиції ПрАТ «Запоріж-
трансформатор» у матриці фінансових стратегій у 
2016–2017 рр. У 2016 р. підприємство знаходилося 
у зоні кризи – квадранті 9. Проте у 2017 р. станови-
ще підприємства трохи поліпшилося та досягло ква-
дранта 3 – нестійка рівновага. Проте для фінансу-
вання виробничого розвитку все одно недостатньо 
власних джерел та є можливість знову знаходжен-
ня у зоні кризи, адже нарощування заборгованості 
може призвести до критичного рівня.

Проте необхідно звернути увагу на негативні тен-
денції, що спричинять майбутні труднощі. ПрАТ «За-
поріжтрансформатор» у значному обсязі не вистачає 
власних оборотних коштів, а знос основних фондів по-
ставить підприємство перед проблемою виживання.

Проаналізувавши чинники впливу на зазначе-
ні показники діяльності ПрАТ «Запоріжтрансфор-
матор», а також провівши оцінку їхнього впливу на 
подальший розвиток підприємства, необхідно роз-
глянути перспективні напрями розвитку ПрАТ «Запо-
ріжтрансформатор» для забезпечення стійкого по-
ложення у квадрантах матриці фінансових стратегій.

Для виходу підприємства із квадранта 3 у ква-
дрант 8 «Дилема» та подальшого його переходу у 
квадрант 7 «Епізодичний дефіцит» необхідно звер-
нути увагу на певні заходи.

1. Посилення управління дебіторською та креди-
торською заборгованістю. Задля подальшого скоро-
чення дебіторської заборгованості необхідно жор-
сткіше контролювати стан розрахунків із покупцями 
за відстроченими заборгованостями; збільшувати 
кількість покупців для зменшення ризику несплати; 
стежити за співвідношенням дебіторської та креди-
торської заборгованості, оскільки перевищення кре-
диторської заборгованості над дебіторською призво-
дить до неплатоспроможності підприємства [17].

2. Збільшення кількості власних засобів підпри-
ємства за рахунок залучення інвестиційних ресурсів.

3. Відновлення основних засобів. 
4. Планування діяльності на довгострокову пер-

спективу та одержання від неї прибутку.

Провівши дані заходи, існує можливість зна-
ходження у квадранті 7, який дасть змогу перейти 
в квадрант 1 «Батько сімейства». Поліпшити своє 
фінансове становище й опинитися у квадранті 
1 можна за рахунок покращення показників РГД, а 
саме нарощування виробничих потужностей, збіль-
шення власного капіталу, виробничих інвестицій і 
збільшення фінансово-експлуатаційних потреб під-
приємства.

Використання даної матриці дасть змогу підпри-
ємству адекватно приймати рішення та комплексно 
використовувати всі фінансові ресурси, спрямовані 
на досягнення цілей фінансової стратегії. За раху-
нок запропонованої матриці є можливість розгляду 
проблеми співвідношення цілей і ресурсів розвитку 
підприємства у динаміці задля формулювання ефек-
тивної фінансової стратегії.

Отже, висока стійкість підприємства свідчить про 
захищеність від несподіваних змін ринкових умов, 
тому дослідження шляхів підвищення та забезпечен-
ня фінансової стійкості є актуальним, адже головню 
проблемою підприємств України є досить низький 
рівень фінансової стійкості. Головним завданням 
стратегічного управління фінансово нестійкого під-
приємства є стабілізація фінансового стану за раху-
нок реструктуризації заборгованості, відстрочення 
платежів, продажу непрофільних активів.

Головними напрямами забезпечення фінансової 
стійкості за рахунок інструментів тактичного фінан-
сового управління є вибір цільової структури фінан-
сування оборотних коштів, мінімізація, планування 
політики управління витратами, що забезпечує ство-
рення заходів досягнення цільової фінансової стій-
кості підприємств. 

Шляхами підвищення фінансової стійкості є по-
шук резервів задля збільшення темпів нагромаджен-
ня власних джерел; забезпечення власними джере-
лами матеріальних оборотних засобів; знаходження 
оптимального співвідношення фінансових ресурсів 
для забезпечення безперебійного процесу виробни-
цтва продукції та її реалізації.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. У ході до-
слідження було виявлено, що головними напрямами 
забезпечення фінансової стійкості за рахунок інстру-
ментів тактичного фінансового управління є вибір 
цільової структури фінансування оборотних коштів, 
мінімізація, планування політики управління витра-

Таблиця 4 
Стан ПрАТ «Запоріжтрансформатор» у матриці фінансових стратегій у 2017 р.

Значення показників РФД<0
(гальмування)

РФД≈0
(стабілізація)

РФД>0
(прискорення)

РГД>0
(повільне зростання)

1
РГФД≈0

Батько сімейства

4
РГФД>0
Рантьє

6
РГФД>0
Холдинг

РГД≈0
(оптимальне зростання)

7
РГФД<0

Епізодичний дефіцит

2
РГФД ≈0

Стійка рівновага

5
РГФД>0
Атака

РГД<0
(форсоване зростання)

9
РГФД<0
Криза

8
РГФД<0
Дилема

3
РГФД ≈0

Нестійка рівновага
Джерело: розроблено автором на основі [17]
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тами, що забезпечує створення заходів досягнення 
цільової фінансової стійкості підприємств.

Стратегія розвитку підприємства вимагає значних 
довгострокових вкладень, що за відсутності фінан-
сової стійкості підприємства неможливо. У сучасних 
кризових умовах від фінансової стійкості залежить 
рівень платоспроможності підприємства. Формуван-
ня стратегії забезпечення фінансової стійкості під-
приємства має на меті вдосконалення управління 
капіталом на довгострокову перспективу. 

Формування фінансової стратегії на основі ма-
тричного підходу є важливим складником успішного 
функціонування підприємства задля забезпечення 
високого рівня конкурентоспроможності, платоспро-
можності та фінансової стійкості.
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