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Анотація. 

У статті проведено факторний аналіз фінансового стану підприємства та здійснено 

загальну оцінку ефективності господарської та економічної його діяльності. Також встановлено, 
що визначення фінансової стратегії підприємства може базуватися лише на аналізі його 

господарської діяльності, зокрема певної системи показників, що дадуть змогу встановити 

поточну ситуацію основних фінансових показників діяльності та їх динаміку за визначений 
період.  
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Abstract. 

The article provides a factor analysis of the financial condition of the enterprise and a general 

assessment of the effectiveness of economic and economic activities. It is also established that the 
definition of the financial strategy of the enterprise can be based only on the analysis of its economic 

activity, in particular a certain system of indicators that will establish the current situation of the main 

financial indicators and their dynamics over time. 
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Визначення фінансової стратегії підприємства в умовах ринкової економіки є невідємною 

складовою успішного його функціонування. В першу чергу це пов’язано із тим, що фінансова 
стратегія підприємства дає можливість визначити основні аспекти діяльності підприємства, його 

взаємозв’язок із зовнішнім середовищем, напрямки його розвитку і перспективи. З точки зору 

управління підприємством фінансова стратегія його розвитку є обґрунтуванням прийняття тих чи 
інших управлінських рішень. На основі конкретної фінансової стратегії формуються фінансові 

ресурси підприємства, здійснюється відповідний їх розподіл, визначаються критерії ефективності 

їх використання. 
Питанням визначення фінансової стратегії розвитку підприємств в умовах ринкової 

економіки присвячено досить багато наукових та практичних досліджень вітчизняних та 

закордонних економістів. Особливої уваги заслуговують праці Матвійчук В.І., Хринюка О.С., 

Воронкової Т.Є. та Біляк А.С., Пятниченко Є.А. та Свистун Л.А. та інших.  
Разом із тим залишається ряд не вивчених та малодосліджених питань присвячених 

визначенню фінансової стратегії підприємства, що враховує факторний вплив основних чинників 

його фінансового стану та особливостей галузі функціонування. 
Метою дослідження є визначення фінансової стратегії підприємства на основі факторного 

аналізу фінансових результатів його діяльності. Для досягнення поставленої мети необхідним є 

оцінка фінансових результатів діяльності підприємства та визначення факторного впливу 
основних показників на їх формуваня та обрання подальшої фінансової стратегії розвитку. 

Сьогодні ТОВ «Козятинський м'ясокомбінат» – це сучасне підприємство з передовими 

технологіями виробництва м’яса та ковбасних виробів. Підприємство входить в загальнодержавну 

асоціацію «Укрм’ясо». Асортимент продукції ТОВ «Козятинський м`ясокомбінат» складається з 
більш як 50 найменувань напівфабрикатів та більш як 60 найменувань ковбасних виробів. 

Підприємство занесене у Золоту Книгу Українського підприємництва і в Золоту Книгу ділової 

еліти України. 
Початковим етапом факторного аналізу фінансового стану підприємства є загальна оцінка 



ефективності господарської та економічної його діяльності . 

На основі досліджень проведених авторами можна дійти висновку, що сьогодні ТОВ 

«Козятинський м’ясокомбінат» має певне зростання прибутку підприємства за останні 2018-2019 
роки, а також збільшення обсягів випуску продукції, займає досить сталі та позитивні тенденції в 

галузі. Разом із тим є певні проблеми, пов’язані із зниженням ефективності використання 

основних фондів підприємства – показників фондомісткості та фондовіддачі. Тож можна дійти 
висновку, що сьогодні на підприємстві застосовується така фінансова стратегія, яка може 

забезпечити адаптацію діяльності підприємства до умов зовнішнього середовища, знижує ризики 

роботи – тобто стратегія стабілізації. Така ситуація є сприятливим підґрунтям для подальшого 
розвитку ТОВ «Козятинський м’ясокомбінат». 
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