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ЕЛЕМЕНТИ СТРАТЕГІЇ ПОСИЛЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

 

Шушкова Ю. В., Парфенюк Є. І. Елементи стратегії посилення фінансово-економічної життє-
здатності підприємства. 

Стаття присвячена аспектам управління фінансово-економічним станом підприємств. Під фінансово-
економічною життєздатністю розуміється такий стан фінансової й загалом економічної системи підприємства, 
за якого підприємство належною мірою забезпечене фінансовими й іншими господарськими ресурсами, ефективно 
їх використовує та забезпечує розширене відтворення, захищене від внутрішніх і зовнішніх фінансово-економіч-
них ризиків і загроз. Визначено головні вимоги до системи управління забезпеченням фінансово-економічної жит-
тєздатності підприємства. Обґрунтовано послідовність формування сукупності стратегічних пріоритетів 
суб’єкта господарювання щодо посилення його життєздатності в умовах конкурентного середовища. Визначено 
елементи стратегії посилення життєздатності підприємства, надано їх характеристику та вказано на послідо-
вність виконання. Головною метою стратегії визначено створення умов для безпечного функціонування підпри-
ємства, належних показників ефективності його фінансово-господарської діяльності та забезпечення сталого ро-
звитку. Досягненню цієї мети слугуватиме виконання таких цілей підприємства, як: 1) збільшення обсягів 
реалізації продукції, а також покращення місця підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринках; 2) забез-
печення прийнятного рівня запасу фінансово-економічної безпеки; 3) формування страхового та резервного фонду 
у розмірі не менше 25% від доходу підприємства; 4) забезпечення належного рівня фінансової стійкості та ліквід-
ності; 5) здійснення інвестицій у техніко-технологічну базу виробництва; 6) посилення інноваційності продукції 
та технологічного процесу; 7) покращення системи ризик-менеджменту на підприємстві. 

Ключові слова: фінансово-економічний стан, життєздатність бізнесу, фінансовий менеджмент, розви-
ток підприємств, стратегічне управління. 

 

Постановка проблеми. Фінансово-еко-
номічна життєздатність підприємства пов'язу-
ється з тим, наскільки органічно воно впису-
ється в зовнішнє середовище та 
пристосовується до нього. Саме такий, систе-
мний, підхід необхідно застосовувати при ро-
згляді фінансово-економічної категорії жит-
тєздатності підприємства. Крім того проблема 
забезпечення належного рівня фінансово-
економічної життєздатності суб’єкта господа-
рювання актуальна й на макрорівні, оскільки 
основним інститутом сучасної ринкової еко-
номіки є підприємства, технологічний, еконо-
мічний та організаційний рівень яких знач-
ною мірою обумовлює розвиток економік 
країни. Нестабільність умов господарської ді-
яльності вимагає від підприємств своєчасної 
та адекватної реакції, яка б забезпечила здат-
ність їх існування і розвитку, сукупність яких 
ототожнюється з життєздатністю.  

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Забезпечення фінансово-економічної 
життєздатності підприємства пов'язане із ви-
рішенням сукупності проблем фінансової й 
економічної безпеки, адаптації, забезпечення 
ефективного функціонування й розвитку 
підприємств у реальних умовах. Рішенню да-
них проблем присвячена значна кількість 
праць, як вітчизняних, так і закордонних 

вчених, таких як М. Аверіна [1, с. 92-100], 
О. Вівчар та Н. Гайда [4, с. 51-55] (де досліджу-
ються аспекти управління фінансово-еконо-
мічним станом суб’єктів бізнесу), А. Неживе-
нко [7, с. 607-611], Г. Карпенко [5, с. 115-119], 
К. Хельфата та М. Петерафа [10, с. 997] (де 
аналізуються питання вдосконалення страте-
гічного управління фінансово-економічним 
становищем бізнесу), Л. Костирко [6, с. 43-57], 
В. Рудика та Н. Маковецька [8, с. 343-346], 
О. Терещенко [9, с. 43-57] (де сформовано ме-
тодико-прикладні положення діагностики і 
оцінювання фінансово-економічного стану 
підприємств), Т. Васильців, Р. Лупак, О. Руд-
ковський та Я. Березівський [2, с. 103-112; 
3 ,с. 49-55] (де визначено системні чинники та 
аспекти інституційно-організаційного та без-
пекового підходів при управлінні фінансово-
економічним станом суб’єктів бізнесу). Од-
нак, сьогодні ще не створено загальновизна-
ної стратегії забезпечення фінансово-еконо-
мічної життєздатності підприємства, 
практичне застосування якої дозволило б 
прискорити процеси адаптації підприємств 
до реальних умов існування. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є обґрунтування складу та змістових ха-
рактеристик стратегії посилення фінансово-
економічної життєздатності підприємства. 
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Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Забезпечення фінансово-економіч-
ної життєздатності підприємства обумовлює 
створення таких умов, згідно з якими ство-
рено належні можливості функціонування та 
сталого розвитку підприємства, здійснюється 
планування та реалізуються заходи, спрямо-
вані на недопущення настання для нього 
кризового стану. Крім того, довготривале й 
ефективне функціонування, розвиток підп-
риємства базуються на стратегічному плану-
ванні, заснованому на спробах керівництва 
підприємства передбачати результати й фак-
тори його функціонування, запобігати неба-
жаним подіям та попаданню підприємства в 
ризикові ситуації. Важливо включити роботу 
з формування системи управління фінан-
сово-економічною життєздатністю підприєм-
ства до усіх його стратегічних і планових до-
кументів. 

Згідно з теорією систем, планування мо-
жна розглядати як процес, в якому можливо-
сті, ресурси системи пристосовуються до змін 
зовнішнього й внутрішнього середовища. Та-
ким чином, стратегічне управління фінан-
сово-економічною життєздатністю підприєм-
ства є процесом формування й ухвалення 
стратегічних рішень в довгостроковій перспе-
ктиві залежно як від внутрішнього стану, так 
і зовнішнього конкурентного середовища. 

Важливо зазначити, що стратегія управ-
ління фінансово-економічною життєздатні-
стю підприємства не може бути спрямована 
тільки на ліквідацію, запобігання загрозам 
або на відновлення системи після їх реаліза-
ції. Альтернативи протистояння загрозам у 
діяльності підприємства мають закладатись 
вже безпосередньо в цілях й функціях управ-
ління. Вказане обумовлює гостру потребу та 
своєчасність розробки і реалізації стратегії за-
безпечення фінансово-економічної життєзда-
тності підприємства у найближчі 5 років. Ця 
стратегія має розцінюватись керівництвом 
підприємства як система накопичення, обро-
бки і систематизації інформації про чинники 
розвитку підприємства та вплив на них зовні-
шнього середовища, яка постійно удоскона-
люється та дозволяє ухвалювати стратегічні 
рішення, а якщо фактори необоротно пере-
ходять в стан загроз, розглянути можливості 
їх врегулювання відповідно до цілей, функ-
цій, принципів функціонування та розвитку 
підприємства. 

Зазначимо, що стратегія посилення фі-
нансово-економічної життєздатності підпри-
ємства має базуватись на відповідних теоре-
тичних засадах процесу стратегічного 
управління, тобто містити загальну мету, 

цілі, аналіз сильних та слабких внутрішніх 
сторін, зовнішніх можливостей і загроз, дослі-
дження стратегічних альтернатив, обрання 
однієї чи декількох з них, підбір тактичних 
заходів її реалізації тощо.  

В рамках аналітичного етапу стратегія 
фінансово-економічної життєздатності підп-
риємства повинна передбачати комплекс ро-
біт зі збору інформації про можливі загрози, 
постановки завдань і визначення цільових 
функцій. Після визначення останніх визнача-
ються критерії ефективності. 

Вимога захищеності системи управ-
ління підприємством обумовлює необхід-
ність існування комплексної концепції фі-
нансово-економічної життєздатності, в 
рамках якої повинна бути вироблена полі-
тика захисту інтересів підприємства, з вико-
ристанням якої буде сформовано механізм 
життєздатності цього підприємства, який яв-
ляє собою способи реалізації політики захи-
сту інтересів підприємства в умовах, які скла-
даються на ринку. 

Орієнтація системи управління підпри-
ємством на забезпечення його фінансово-еко-
номічної життєздатності передбачає, що 
управлінські рішення, які приймаються у 
будь-якій сфері його життєдіяльності, мають 
обов’язково розглядатися й отримувати оці-
нку з точки зору їх впливу на здатність підп-
риємства до функціонування зараз і у перспе-
ктиві. Реалізація вимоги альтернативності 
управлінських рішень передбачає, що підго-
товка кожного управлінського рішення на 
підприємстві повинна враховувати варіанти 
впливу на можливий розвиток підприємства, 
його структуру та основні показники життє-
здатності. 

Вимога адаптивності системи управ-
ління підприємства означає, що ця система 
повинна своєчасно враховувати існуючий 
стан та зміни у ресурсному забезпеченні під-
приємства, вплив факторів зовнішнього сере-
довища, галузевих змін, рівня конкуренто-
спроможності і фінансово-економічної 
стійкості підприємства та інших параметрів. 

Стратегічна орієнтація в управлінні фі-
нансово-економічною життєздатністю підп-
риємства на довгостроковий та раціональний 
розвиток зобов’язує приймати управлінські 
рішення керівництвом підприємства з ураху-
ванням не лише існуючої сукупності чинни-
ків середовища, але й передбачати заходи з 
захисту інтересів підприємства у перспективі. 

Загалом алгоритм формування системи 
стратегічних пріоритетів підприємства у 
сфері посилення його життєздатності повинен 
здійснюватися у певній послідовності. Так, 
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вихідні засади формування системи стратегіч-
них пріоритетів фінансово-економічної жит-
тєздатності підприємства мають базуватись на 
інформаційній базі, зібраній в результаті вну-
трішнього аналізу про стан та динаміку розви-
тку підприємства, результатів діагностики зо-
внішніх конкурентних чинників, а також у 
порівнянні одержаних значень із базовими 
критеріями та індикаторами життєздатності, 
розробленими та затвердженими керівницт-
вом підприємства. Результатом аналізу стане 
виявлення негативних тенденцій розвитку та 
фінансово-економічної життєздатності підп-
риємства, в тому числі щодо перевищення цих 
негативних тенденцій порогових значень від-
повідних показників. 

На основі узагальнення результатів вну-
трішнього аналізу формується перелік пози-
тивних і негативних аспектів щодо рівня роз-
витку та, відповідно, фінансово-економічної 
життєздатності підприємства.  

Зовнішній аналіз дозволяє виявити при-
чини негативних тенденцій розвитку підпри-
ємства, у тому числі зумовлених можливими 
агресивними чи ефективними діями голов-
них конкурентів, а також дією інших зовніш-
ніх чинників впливу (рівень тінізації еконо-
міки та криміналізації суспільства; 
легітимність права власності та його недотор-
канність; рівень розвитку ринкової інфра-
структури, фінансово-кредитної системи, су-
дової системи; сформованість мережі 
інституцій фізичної безпеки підприємства та 
наявність відповідної правової бази у цьому 
напрямі тощо). 

На основі результатів зовнішнього та 
внутрішнього аналізу керівництву підприєм-
ства потрібно сформувати (або відкоригу-
вати існуючі) базові принципи та концептуа-
льні засади стратегії забезпечення його 
фінансово-економічної життєздатності, а роз-
робку стратегічних цілей посилення фінан-
сово-економічної життєздатності доцільно 
здійснювати у розрізі найбільш важливих ха-
рактеристик сталої діяльності підприємства. 

Наступний етап алгоритму форму-
вання стратегії фінансово-економічної жит-
тєздатності підприємства повинен передба-
чати розробку і реалізацію вже тактичних 
заходів, у тому числі з урахуванням специ-
фіки розвитку та існуючого стану ринкового 
конкурентного середовища.  

Вагомим завданням для підприємства є 
також здійснення систематичної діагностики 
та моніторингу характеристик і показників 
фінансово-економічної життєздатності і на їх 
основі – коригування системи стратегічних 
пріоритетів у цій сфері. Кількісна оцінка 

останніх має на увазі вирішення таких за-
вдань: вибір системи показників оцінки сфер 
життєдіяльності; формування граничних 
значень показників у рамках окремих стадій 
життєвого циклу підприємства; формування 
комплексної оцінки рівня фінансово-еконо-
мічної життєздатності та її шкалування. 

Важливо зазначити, що при розробці як 
стратегії, так і безпосередньо механізму забез-
печення належного рівня фінансово-еконо-
мічної життєздатності підприємства необхі-
дно обов’язково дотримуватись основних 
системоформуючих принципів такої сис-
теми, якими є: принцип безперервності удо-
сконалення та розвитку системи забезпе-
чення фінансово-економічної 
життєздатності; принцип комплексного ви-
користання усього арсеналу засобів захисту, у 
всіх структурних елементах виробничо-гос-
подарської системи підприємства і на всіх 
етапах технологічного циклу; принцип на-
дійності (рівномірності захисту у всіх складо-
вих системи з точки зору рівних обсягів за-
гроз); принцип розумної достатності 
(забезпечення раціонального використання 
можливостей підприємства на базі ранжу-
вання загроз та виділення у відповідності з 
рангом визначених ресурсів для забезпе-
чення прийнятного рівня фінансово-еконо-
мічної життєздатності підприємства); прин-
цип успішності вирішення проблем 
функціонування та розвитку підприємства; 
принцип ешалонування (формування послі-
довних меж (етапів) захисту при комплекс-
ному використанні арсеналу засобів та мето-
дів захисту); принцип оптимальності чи 
прогресивності (регламентує застосування 
математичних, аналітичних, програмних, 
статистичних та інших методів); принцип уз-
годженості та організованості (досягається че-
рез стимулювання мотивації та зручність, 
простоту роботи системи; успішна робота си-
стеми за умови підготовки користувачів та до-
тримання ними всіх встановлених правил; 
налагодження постійної готовності до лікві-
дації усіх негативних ситуацій економічного 
характеру); принцип гнучкості (можливість 
зміни окремих елементів без суттєвих змін си-
стеми загалом). 

Потрібно зазначити, що до суб’єктів ре-
алізації стратегії посилення життєздатності 
підприємства потрібно відносити передусім 
генерального директора підприємства, голо-
вна місія якого полягає в започаткуванні 
практики розробки стратегії фінансово-еко-
номічної життєздатності підприємства на 
найближчі 5 років, ініціювання та організації 
цієї роботи, а також забезпеченні належного 
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контролю за ходом реалізації стратегії. Крім 
того, важливими суб’єктами реалізації страте-
гії є фінансовий директор, головне завдання 
якого – організувати процес моніторингу 
найбільш важливих економіко-фінансових 
характеристик життєздатності підприємства, 
аналізу зібраної інформації та її подання 
групі фахівців з забезпечення фінансово-еко-
номічної життєздатності підприємства, а та-
кож виконання задачі формування резерв-
ного та страхового фондів. 

До суб’єктів реалізації стратегії поси-
лення фінансово-економічної життєздатності 
підприємства також віднесено директора з 
виробництва та директора з розвитку (з 
огляду на доцільність прийняття стратегіч-
ного рішення про перепрофілювання вироб-
ничої програми підприємства), керівника 
юридичного відділу (для допомоги в розро-
бці заходів (на предмет їх юридичної грамот-
ності) з запобігання негативному впливу ймо-
вірних ризиків та загроз фінансово-
економічної життєдіяльності підприємства, 
які походять із зовнішнього конкурентного 
середовища) та керівника відділу «паблік рі-
лейшнс» (для посилення поінформованості 
громадськості про покращення якісних та 
економічних характеристик продукції підп-
риємства, про позитивні зміни в його діяль-
ності). 

Метою стратегії посилення фінансово-
економічної життєздатності підприємства по-
трібно визначити створення умов для безпеч-
ного функціонування підприємства, належ-
них показників ефективності його 
фінансово-господарської діяльності та забез-
печення сталого розвитку.  

Її досягненню слугуватиме виконання 
таких цілей підприємства, як: 

1) збільшення обсягів реалізації продук-
ції, а також покращення місця підприємства 
на внутрішньому та зовнішньому ринках; 

2) забезпечення прийнятного рівня за-
пасу фінансової безпеки; 

3) формування страхового та резерв-
ного фонду у розмірі не менше 25% від до-
ходу підприємства; 

4) забезпечення належного рівня фінан-
сової стійкості та ліквідності; 

5) здійснення інвестицій у техніко-тех-
нологічну базу виробництва; 

6) посилення інноваційності продукції 
та технологічного процесу; 

7) покращення системи ризик-менедж-
менту на підприємстві. 

Реалізувати будь-яку стратегію на прак-
тиці можливо лише через чітке усвідомлення 
та використання засобів реалізації. Тому з 

метою виконання цілей стратегії апарату уп-
равління підприємства необхідно реалізу-
вати домінанті заходи, які полягають у та-
кому: 

1) покращення якості та підвищення рі-
вня конкурентоспроможності продукції за 
рахунок збільшення обсягів виробництва іс-
нуючої продукції та освоєння виробництва 
нових взірців продукції; 

2) постійне планування та моніторинг 
відхилення фактичного обсягу доходу від ро-
зрахункового у критичних обсягах діяльності 
підприємства; 

3) започаткування практики форму-
вання страхового фонду за рахунок виді-
лення на ці цілі визначеного відсотка від чис-
того прибутку; 

4) моніторинг показників фінансової 
стійкості і ліквідності; 

5) планування та поступова модерніза-
ція виробничих потужностей; 

6) започаткування практики співпраці з 
навчальними та науково-дослідними закла-
дами, проведення комунікативних заходів, 
спрямованих на розробку та впровадження у 
виробничий процес інновацій; 

7) створення відділу ризик-менеджме-
нту та започаткування практики прогнозу-
вання і відхилення фінансово-економічних 
ризиків і загроз. 

Відповідно до принципів менеджменту, 
будь-які заходи будуть неефективними, якщо 
не налагодити належного контролю за їх реа-
лізацією. Відповідно політика посилення фі-
нансово-економічної життєздатності підпри-
ємства має передбачати засоби контролю 
реалізації стратегії, до яких віднесемо: належ-
ний розподіл функцій, повноважень та відпо-
відальності між працівниками, відповідаль-
ними за виконання стратегії; запровадження 
практики моніторингу рівня фінансово-еко-
номічної життєздатності. 

Крім того, зазначимо, що для посилення 
вагомості вказаної роботи на підприємства 
спостережній раді підприємства необхідно 
створити постійно діючу робочу групу з за-
безпечення фінансово-економічної життєзда-
тності підприємства під керівництвом гене-
рального директора, яка була б підзвітною 
спостережній раді. До складу робочої групи 
необхідно включити директора з виробниц-
тва, фінансового директора, керівника юри-
дичного відділу, директора з розвитку, керів-
ника відділу «паблік рілейшнс».  

Пріоритетним завданням робочої 
групи є уточнення та затвердження стратегії 
посилення фінансово-економічної життєзда-
тності підприємства. В подальшому з 
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періодичністю один раз на квартал (або пів-
року) на засіданнях робочої групи варто об-
говорювати хід реалізації стратегії, коригу-
вання її заходів (у разі необхідності) чи 
обсягів їх фінансування, вплив заходів, що ре-
алізуються, на головні показники фінансово-
господарської діяльності підприємства, ефек-
тивність заходів, а також вирішувати про-
блеми, що виникають на шляху реалізації 
стратегії. Додамо, що вся ця робота має бути 
спрямована на своєчасний і ефективний мо-
ніторинг ризиків фінансово-економічної 
життєздатності, а також обрання правиль-
ного курсу розвитку підприємства з огляду на 
важливі зміни конкурентного середовища.  

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Актуальність проблеми забезпе-
чення фінансово-економічної життєздатності 
підприємства посилюється в умовах підви-
щення конкуренції та ускладнення фінан-
сово-економічних відносин в економіці. Про-
тягом терміну свого функціонування 
практично кожне підприємство об’єктивно 
проходить етапи, які можуть характеризува-
тися як кризові, що у контексті гарантування 
достатнього рівня фінансово-економічної 
життєздатності, потребує належного прогно-
зування і передбачення, а також реалізації 

належних та адекватних заходів планомір-
ного виходу з кризового стану. Вказане обу-
мовлює гостру потребу та своєчасність розро-
бки і реалізації стратегії забезпечення 
фінансово-економічної життєздатності підп-
риємства у середньостроковому періоді (у 
найближчі   років). Головною метою стратегії 
визначено створення умов для безпечного 
функціонування підприємства, належних по-
казників ефективності його фінансово-госпо-
дарської діяльності та забезпечення сталого 
розвитку.  

Досягненню цієї мети слугуватиме ви-
конання таких цілей підприємства, як: 1) збі-
льшення обсягів реалізації продукції, а також 
покращення місця підприємства на внутріш-
ньому та зовнішньому ринках; 2) забезпе-
чення прийнятного рівня запасу фінансово-
економічної безпеки; 3) формування страхо-
вого та резервного фонду у розмірі не менше 
25% від доходу підприємства; 4) забезпечення 
належного рівня фінансової стійкості та лік-
відності; 5) здійснення інвестицій у техніко-
технологічну базу виробництва; 6) поси-
лення інноваційності продукції та технологі-
чного процесу; 7) покращення системи ри-
зик-менеджменту на підприємстві. 
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Abstract.  
Shushkova Yu., Parfenyuk Ye. Elements of the strategy to strengthen the financial and economic sustain-

ability of the enterprise.  
The article considers the aspects of managing the financial and economic condition of enterprises. In particular, the 

aspect of ensuring the stable proper financial and economic condition of the business entity, as its financial and economic 
viability is considered. The purpose of the article is to substantiate the composition and content characteristics of strength-
ening the financial and economic viability of the enterprise. In market conditions, the main prerequisite and basis for sus-
tainable development is the proper financial and economic condition of economic entities, in which the company, firstly, is 
cost-effective and provides a proper return on investment in business capital; secondly, freely maneuvers financial assets, 
capable of their efficient use to ensure a smooth process of production and sales. Financial and economic viability means the 
state of the financial and general economic system of the enterprise, in which the enterprise is adequately provided with 
financial and other economic resources, effectively uses them and provides expanded reproduction, protected from internal 
and external financial and economic risks and threats. The main requirements to the management system to ensure the 
financial and economic viability of the enterprise are determined. The sequence of the set formation of strategic priorities at 
the business entity to strengthen its viability in a competitive environment is substantiated. The main elements of the 
strategy of strengthening the viability of the enterprise are identified and characterized, their characteristics are given and 
the sequence of implementation is indicated. The applied significance of the research results is that the implementation of 
the developed recommendations allows to ensure the proper financial and economic condition of the business entity, its 
financial and economic security, as well as high resistance to high financial and economic risks, threats and competition. 
The scientific novelty of the research results is the formation of a fundamentally new approach to building a system of 
elements of financial and economic viability. 

Keywords: financial and economic condition, business viability, financial management, enterprise development, 
strategic management. 
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