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У статті досліджено ключові фінансові стратегії~ які використовуються в 

управлінні фінансовим потенціалом промислових підприємств. Визначено позиціонування 

цих підприємств на матриці ключових фінансових стратегій задля забезпечення їхньої 

конкурентоспроможності на ринку. 
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П.В. ПузЬІрёва 

МАТРИЦА КЛЮЧЕВЬІХ СТРАТЕГИЙ В УПРАВЛЕНИИ 
ФИНАНСОВЬІМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРОМЬІШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье исследованьt ключевьtе финансовьtе стратегии, используемьtе в управлении 

финансовЬІМ потенциалом промьtшленнЬІХ предприятий. Определено позиционирование 

зтих предприятий на матрице ключевьtх финансовЬІХ стратегий для обеспечения их 

конкурентоспособности на рьtнке. 

Ключевьtе слова: матрица ключевьІХ стратегий, финансовьІй потенциал, финансовая 

стратегия, стратегические цели, позиционирование промьtшленнЬІХ предприятий, уровни 

финансового потенциала, стратегическое управление. 
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КЕУ STRATEGIES MATRIX IN FINANCIAL POTENТIAL 
МANAGEMENT FOR INDUSTRIAL ENTERPRISES 

Тhе article !itиdies the key fіпапсіаІ strategies иsed іп тапаgіпg the fіпапсіаІ poteпtial ofthe 
iпdиstrial eпterprises. Positioпiпg of these eпterprises оп the тatrix of key fіпапсіаІ strategies is 
defiпed for таіпtепапсе of their coтpetitiveпess at the тarket. 

Keywords: key strategies таtгіх;fіпапсіаІ poteпtial;fiпaпcial strategy; strategic goals; роsіІіопіпg 
ofthe iпdиstrial eпterprises; /eve/s ofthefiпaпcia/ poteпtia/; strategic тапаgетепІ. 

Постановка проблеми. Перехід економіки до ринкових відносин дещо 

ускладнив діяльність підприємств незалежно від форм власності, галузевого 

спрямування, правового статусу тощо. Особливо це торкнулось підприємств 

промислового комплексу. З ускладненням зовнішнього середовища, всебіч

ними змінами технології, що застосовуються на підприємствах, появою нових 

стратегічних цілей на перший план висувається необхідність визначення ідео

логії стратегічного управління [2]. Оскільки існують розроблені раніше меха
нізми управління фінансовим потенціалом промислових підприємств, систе

ми взаємообумовлених стратегічних цілей і цілей формування фінансового 

потенціалу, а також визначено види потенціалів, які мають свою систему оцін

ки щодо повноцінного стратегічного управління, то виникає потреба у форму-
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люванні ключових стратегій для управління фінансовим потенціалом промис

лових підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Запропоновані в даній статті тео

ретичні і практичні аспекти управління фінансовим потенціалом промисло

вих підприємств через розробку та використання ключових базових стратегій 

можна розглядати як продовження наукових розробок таких учених-еконо

містів: О.В. Ареф'євої [1], І .А. Бланка [2], В.М. Гриньової [4], О.М. Кизими [7], 
Н.С. Краснокутської [6], В.С. Пономаренка [7], Л.В. Руденко [8], О.М. Триді
да [7] та інших. 

Мета дослідження - дослідити ключові стратегії в управлінні фінансовим 

потенціалом промислових підприємств та запропонувати матрицю, яка rрун

тується на визначених рівнях фінансового потенціалу підприємств і стратегіч

них фінансових цілях, завдяки чому відбувається позиціонування промисло

вих підприємств на матриці ключових фінансових стратегій. 

Основні результати дослідження. На становлення стратегічного управління 

найвідчутніше впливають особливості й перешкоди внутрішнього середовиша 

суб'єктів господарювання. Незважаючи на те, що стратегічне управління є за

собом успішного виживання у кризових умовах, на практиці стратегія пове

дінки більшості суб'єктів господарювання відсутня, що значною мірою погір

шує їхнє становище. Це можна пояснити насамперед намаганням керівників 

швидко досягти фінансових результатів, інертністю мислення управлінських 

кадрів, які сформувалися за адміністративно-планової економіки, відсутністю 

досвіду застосування стратегічного управління, а також незнанням і нерозу

мінням його суті, принципів, методів і прийомів [6]. 
Для фінансового потенціалу особливої ваги набувають ключові стратегії, 

оскільки саме вони допомагають спрямувати діяльність підприємств на досяг

нення окреслених фінансових і стратегічних цілей. На вибір ключових стра

тегій управління фінансовим потенціалом промислового підприємства впли

вають чинники зовнішнього та внутрішнього середовища: цілі підприємства; 

масштаби підприємства; інвестиційна привабливість; стратегії конкурентів; 

існуючий (реальний) фінансовий потенціал підприємства; особливості галузі; 

витрати на виробництво та збут; фінансові можливості підприємства. 

Для будь-якого підприємства зовнішнє середовище - це сфера, яка май

же не підпорядковується його впливу. Тому якщо не брати до уваги окремі ви

падки формування зовнішнього середовища під дією конкретного підпри

ємства, головною умовою досягнення цілей є адаптація до умов середовища. 

Як тільки в процесі вибору стратегічного рішення з'являються конкретні аль

тернативи, з'являється і достовірніша інформація, яка ставить під сумнів об

rрунтованість початкового вибору [5]. 
Отже, стратегічне управління нерозривно пов'язане зі зміною обставин і 

умов, що зумовлює застосування ситуаційного підходу. Ситуаційний підхід за

слуговує особливої уваги, оскільки в його основу покладено концепцію, яка 

може застосовуватися до всіх суб'єктів господарювання. 

У сучасних ринкових умовах - умовах самостійності та відповідальності 

підприємств за результати своєї діяльності - виникає об'єктивна необхідність 

визначення тенденцій фінансового потенціалу, орієнтації і фінансових мож-
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ливостей та перспективної оцінки фінансового стану інших господарюючих 

суб'єктів. Підприємства зацікавлені у виявленні й удосконаленні фінансової 

стратегії- генерального плану дій щодо забезпечення підприємства грошови

ми коштами (наявними і можливими). Стратегія повинна враховувати питан

ня теорії та практики формування фінансового потенціалу та вирішувати зав

дання, які забезпечують фінансову стабільність підприємства в ринкових умо

вах господарювання. 

Фінансова стратегія підприємства, згідно зі своєю стратегічною метою, 

забезпечує: формування й ефективне використання фінансового потенціалу; 

виявлення найефективніших напрямків інвестування та зосередження на них 

фінансових ресурсів; відповідність фінансових дій економічному стану та ма

теріальним можливостям підприємства; визначення головної загрози з боку 

конкурентів, правильний вибір напрямків фінансових дій і маневрування для 

досягнення вирішальної переваги над ними; створення та підготовку страте

гічних фінансових резервів; ранжування та поетапне досягнення цілей. 

Таким чином, успішне забезпечення підприємства грошовими коштами 

гарантується при взаємоузгодженні теорії і практики фінансової стратегії, від

повідності стратегічних цілей фінансовим можливостям за умови здійснення 

жорсткої централізованої фінансової стратегії. 

Проблема вибору фінансової стратегії діяльності підприємства актуалізу

ється необхідністю прийняття рішень у ринкових умовах. Тут основна увага 

приділяється оцінюванню поточного стану суб'єктів господарської діяльності. 

Пріоритетним у даному напрямку досліджень є обrрунтований прогноз на

прямків розвитку підприємства, вироблення конкретних рекомендацій для 

недопущення можливих помилок і прорахунків і лише потім- констатування 

фактичного стану. Виходячи з цього, визначення з цією метою моделі вибору 

фінансової стратегії є доцільним [9]. 
Вибір ключових фінансових стратегій в управлінні фінансовим потенціа

лом промислових підприємств передбачає комплексне дослідження сукуп

ності економічний показників, які враховують усі аспекти фінансово-госпо

дарського діяльності та визначення рівня фінансового потенціалу промисло

вих підприємств (низький, середній і високий). 

Оскільки фінансовий потенціал зумовлює перспективи розвитку підпри

ємства та забезпечує виконання загальної фінансової стратегії, постає необ

хідність виявлення взаємозв'язку стратегічних цілей і фінансових стратегічних 

цілей, що обумовило розроблений авторський підхід до поєднання сформу

льованих ключових фінансових стратегій, які різняться своїм складом, і мат

риці, яка базується на визначених рівнях фінансового потенціалу підприємств 

та стратегічних фінансових цілях, завдяки чому можна здійснити позиціону

вання підприємств на даній матриці (табл. 1). 
Необхідно зауважити, що на остаточне визначення та вибір ключової фі

нансової стратегії в управлінні фінансовим потенціалом підприємства впли

ває низка чинників: ризик, знання минулих стратегій, реакція на власників, 

чинник часу. 

Практична реалізація запропонованого підходу дозволить розподілити 

досліджувані підприємства у визначених площинах матриці з вибором най-
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Таблиця 1. Матриця ключових фінансових стратегій, авторська розробка 

·~ 
ПQ1ІіШІІення 'ІЗ. оmимізація 

Виділеюm пріоритепmх зон ' фінансаві цілі 
Зростання доходів підпри;мстаа струкrури джерел доходів, 

фінансування діяльwсті • Рівні фінан;ового рrорООка і ВПрсІ!адЖЕННЯ НJВИХ 

· mтшщіалу Фінансових ін::грvментів 
підпри:м::тва 

~ 
Підприємство вихоДИТh з кризового 

стану. При забезпеченні Достатньо успішна діяльність 
Успішна діяльність з реальними 

' 
mзитнвннх теццЕЯЦій зміни Однак не всі можливосrі розвиnсу · 

і фінан:овотосподарського стану в фінан:ового потенціалу задіяні. 
можливосrями пQЦаЛЬшого 

Високий 
майіутньом,у стаJЕ реаmною Сmбілша і динамічна діяльність 

розшп-ку фінансового потенuіалу. 

МDЖІШВість mкращення забезпечить моЖІШВість 
Нrобхідm mшre утрима=сь 

управління фінансовим досяrnення маю.::имальноrо ефекту· 
у досягнутт~у С'ІЗ.ні 

' mтенцjалом ; 

Забезпе<Іення стаб.льmсті Не::таЕіль!ПІЙ фінан:овий стан. 
Задовілший фінансовий стан, на 

' який однакою негативно впливає 
роовитку фінансового поrенціалу ГЕдприємстао fuлансує між 

несmбіль!ПІЙ стан роовитку 
Середній 

дазвQ1Іить підприемстау покращити нєбезrеЮJю опиниrись в 
фінан;ового поrенціалу. Усунзння 

свій стан. Чим вшцим бу.цуть погіршеном,у фінансавом,у 
ТG\•ШИ pocry, "!ИМ ШВИДШе стаmвищі з низьким рівнем 

причин, які зумовлюють 

віцбудеrІСЯ mкращення фінансового mтенцjалу 
не::таffільність развнтку, дозволяє 

І зберегrи поmження в матрнuі 

Підприєм::тво знаходитІСЯ в Сmріюче підприєм::тво. Нrобхідно Підприємство досягrо меж 
; кризовт~у С'ІЗ.НЇ. Для покращення ~допустИ"ІИ суuільmго развитку. Перспек"ІИвmю можна 

ситуації НеООХЇДНа ЮJМПJЕЮ.::На mripшeюm, досягаючи стабільно вважати оріЄІmЩ:ію вирсбmщтва, 

Низький система фінансаво·госmдарськоrо зроС'ІЗ.Ючої тенденції развитку. вихід на нові ринки збуту, 
оздоровтюm. ПСУІрібm досягrи Доцільнсю є спроба вихQЦу на проведення маркетингової 

приросrу резульmтів фінансової і нові сеrмеН"ІИ ринку і розвиток полі"ІИКИ, яка може недопустиги 
госпQЦареької діяльності технічних нововведень погіршення СТ_!ІІІУ 
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більш адекватної фінансової стратегії для рівня його фінансового потенціалу, 

можливості його формування, використання та стратегічного бачення. 

Отже, вибір ключових фінансових стратегій управління фінансовим по

тенціалом промислових підприємств здійснюється в контексті поєднання до

сягнутого рівня з фінансовими стратегічними цілями за умови врахування 

чинників впливу на них. 

Стратегічне управління фінансовим потенціалом підприємств стосується 

і фінансових стратегічних цілей та засобів їх досягнення. У площині цілей 

управління підкреслює загальні контури майбутнього підприємства; як засіб 

-показує, якої мети слід досягти. Необхідність стратегічного управління фі

нансовим потенціалом пояснюється тим, що підприємствам потрібно адапту

ватися як до зовнішніх сприятливих можливостей, так і до загроз, виявити від

повідні варіанти і забезпечити ефективне пристосування стратегії до умов нав

колишнього середовища [9]. 
Ключові стратегії передбачають розробку обrрунтованих заходів і планів 

досягнення окреслених цілей, у яких повинні бути враховані фінансовий по

тенціал підприємства і його виробничо-збутові можливості. З огляду на це 

вважається доцільним вивчення методів і прийомів розробки стратегій під

приємств на основі оцінок зовнішнього соціально-економічного середовища 

і наявного фінансового потенціалу. 

Крім ключових фінансових стратегій, нині існує досить великий вибір 

стратегій, які успішно використовують різні підприємства залежно від їхніх 

цілей і місії: конкурентна стратегія; продуктивно-ринкова стратегія; марке

тингова стратегія; стратегія управління набором галузей; стратегія нововве

день; стратегія орієнтації на розширення експортної діяльності; стратегія за

рубіжного інвестування; стратегія капіталовкладень; стратегія розвитку; стра

тегія поглинання; стратегія зовнішньоекономічної експансії; комбінована 

стратегія [2]. 
Отже, суть сучасного стратегічного управління полягає в чіткій орієнтації 

розробленого плану на ринкові потреби й урахування наявності ринку як го

ловного чинника зовнішнього середовища, від якого залежить майбутнє під

приємства. 

Таблиця 2. Матриця результатів, одержаних з урахуванням 
виду дій і стратегій, авторська розробка 

·-. -· 
-- вИЗ~ч~н~ етРа~rі~- --, -

---
Вцци дій Невизначена с1ратегія 

Ефективні Вшначена стратегія й 
Невизначена С1ратегія, але 

ефектпвні дії прпветr до успіху 

дії 
ефекгrmні дії призветr до 

в мпнулому, однак успіх у 

керівницrва 
успіху в мrrнуmму і забезпе<~ать 

майбутньсму ставипся під 
успіх у майбутнюму 

сумнів 

Визначена стратегія, a.JE Невшначена стратегія і 
Неефективні неефекгrmні дії інqді rеефекшвні дії призвели др 

дії спрапровуватІ в мrrнулсму, невдачі в минуmму. Такий же 

керівницrва проге в майбутньому очікуєпся результат СRікрься в 

посилення конкуренції маїІ5vтньомv 

Таким чином, до стратегічного аспекту в управлінні розвитком фінансо

вого потенціалу підприємства можна віднести об'єктивну необхідність в особ-
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ливому стратегічному аналізі як спеціалізованому аналізі змін зовнішнього се

редо ви ша підприємства, а також особливий механізм прийняття і реалізації 

адекватних управлінських рішень через організаційне забезпечення управлін

ня фінансовим потенціалом підприємств. Результати діяльності промислових 

підприємств безпосередньо залежать від ефективності вжитих заходів і вибору 

чи неприйняття визначених стратегій (табл. 2). 
Висновки та пропозиції подальшого розвитку. Стратегічне визначення на

прямів діяльності підприємства не пов'язане з його організаційною структу

рою у всіх їі можливих варіантах. Виділення стратегічних напрямів діяльності 

грунтується на перспективному баченні динаміки і потоків ресурсів та продук

тів, які забезпечать в середньо- та довгостроковому періодах зростання під

приємства. Оскільки на сучасному етапі об'єктом будь-якого стратегічного 

аналізу є певне поєднання <<Продукт - ринок», діяльність підприємства, їі 

структурування та організаційне впорядкування теж мають підпорядковувати

ся цій логіці. Стратегічний аналіз передбачає обов'язкову оцінку умов, за яких 

відбуватиметься діяльність промислового підприємства, привабливості існую

чих і потенційно можливих ринків, він зобов'язує всі промислові підприємст

ва якомога точніше оцінювати їхню позицію на ринках щодо всіх конкурентів. 
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