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ВСТУП
Фінансова діяльність будь-якого підприємства заснована на засадах,
методах та інструментах фінансового менеджменту, які використовуються при
розробці фінансової стратегії зростання.
Стратегія фінансового зростання відіграє значну роль в забезпеченні
ефективної фінансової діяльності підприємства оскільки по-перше, направлена
на залучення та використання фінансових ресурсів, координацію їх потоків, а
по-друге,

забезпечення

фінансової

безпеки,

росту

ринкової

вартості

підприємства. Ступінь ефективності реалізації фінансової стратегії зростання
визначається

її відповідністю факторам впливу

на підприємство та її

розробкою. Це потребує розкриття сутності та змісту фінансової стратегії
зростання та процесів її розробки (етапів, методів, інструментів), що і
обумовлює актуальність дослідження.
Питання сутності стратегії фінансового зростання, формування та оцінки
досліджувалися у працях І. Балабанова, І. Бланка, В. Герасимчука,
І. Герчикової, Н. Горицької, А. Крутика, М. Міллера, С. Оборської, Л. Павлової,
В. Пономаренка, В. Прівалова, О. Пушкаря, О. Стоянової, А. Томпсона, Е.
Уткіна, М. Хайкина, З. Шершньової, О. Шеремета та інших. Проте у наукових
дослідженнях ще не досить чітко визначені позиції щодо комплексної розробки
стратегії фінансового зростання, відсутня єдність думок щодо сутності,
функцій, видів, методів та інструментів стратегії фінансового зростання.
Метою випускної роботи є обґрунтування теоретичних положень, а також
розробка практичних рекомендацій щодо розробки стратегії фінансового
зростання підприємстві. Для досягнення поставленої мети в роботі визначені
для вирішення наступні завдання:
– визначити сутність стратегії фінансового зростання підприємства;
– розглянути особливості формування стратегії фінансового зростання;
– дослідити методи та механізми стратегії фінансового зростання;
– розглянути стратегічний фінансовий аналіз як основу для прийняття
стратегічних фінансових рішень;

– провести

організаційно-економічну

характеристику

ТОВ

«ДЦ

Україна»;
– проаналізувати фінансово-господарську діяльність підприємства;
– оцінити стійкість фінансового зростання ТОВ «ДЦ Україна»;
– розробити

ефективну

стратегію

фінансового

зростання

для

підприємства.
Предметом дослідження у випускній роботі виступає сукупність
теоретичних

та

практичних

аспектів

стратегії

фінансового

зростання

підприємства.
Об’єктом дослідження є фінансовий стан ТОВ «ДЦ Україна».
Методи дослідження. У процесі дослідження використано методи
логічного узагальнення, які дали змогу досягти послідовності у викладенні
положень випускної роботи, саме: метод синтезу; індуктивний метод як
логічний шлях руху від часткового до загального; методи економічного аналізу,
а саме: логарифмічний, балансовий і метод ланцюгових підстановок, методи
економіко-математичного моделювання.
Інформаційно-нормативною базою дослідження стали чинні законодавчі
та нормативно-правові акти, Державні стандарти України та стандарти ЄС,
звітність ТОВ «ДЦ Україна» за 2013-2015 рр., довідково-нормативні матеріали і
наукова література з теми дослідження, матеріали наукових конференцій,
монографічні та періодичні видання.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
На основі проведеного у випускній роботі дослідження стану стратегії
фінансового зростання підприємства, сформовано такі висновки:
1. На основі визначення сутності стратегії фінансового зростання
підприємства визначено, що вона являє собою узагальнюючу модель дій, що
необхідні для досягнення цілей підприємства в рамках корпоративної місії
шляхом

координації,

розподілу

та

використання

фінансових

ресурсів

підприємства.
2. В ході вивчення особливостей формування стратегії фінансового
зростання з’ясовано, що її успіх гарантується, коли фінансові стратегічні цілі
відповідають

реальним

економічним

та

фінансовим

можливостям

підприємства, коли чітко централізовано фінансове керівництво, а методи його
є гнучкими та адекватними змінам фінансово-економічної ситуації.
3. Досліджено методи та механізми стратегії фінансового зростання та
визначено, що елементи механізму фінансового менеджменту повинні нести в
собі механізми і інструменти формування і реалізації стратегії фінансового
зростання.
4. Розглянуто стратегічний фінансовий аналіз як основу для прийняття
стратегічних фінансових рішень та з’ясовано, що результатом здійснення
стратегічного фінансового аналізу є формування моделі стратегічної фінансової
позиції підприємства, яка різносторонньо та комплексно характеризує
передумови і можливості його фінансового розвитку у розрізі кожної зі
стратегічних домінантних сфер фінансової діяльності.
5. Визначено, що підприємство є лідером на ринку роздрібних продажів
товарів для краси, здоров’я і зручного побуту, що має лінійну організаційну
структуру та щороку покращує свої позиції на ринку.
6. Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДЦ Україна» дав
змогу зробити висновок, що на підприємстві протягом досліджуваного періоду
зросла вартість майна, покращився виробничий потенціал. Майже всі
показники рентабельності підприємства за аналізований період мають

тенденцію до збільшення, що є позитивним аспектом діяльності ТОВ «ДЦ
Україна».
7. Згідно розрахунків узагальнюючих показників, фінансова стійкість
ТОВ «ДЦ Україна» оцінюється як абсолютна у 2013 році, проте у 2014-2015 рр.
показники свідчать про нестійке фінансове положення підприємства.
8. Оцінка відносних показників фінансової стійкості ТОВ «ДЦ Україна»
засвідчила, що за аналізований період майже всі показники відповідали
нормативним значення, окрім коефіцієнта маневрування власного капіталу, що
характеризує ступінь мобільності використання власних коштів підприємства,
який у 2015 році склав 0,13. Важливо відмітити, що у 2013 році ТОВ «ДЦ
Україна» було найбільш стійким у порівнянні з іншими аналізованими роками.
Загалом всі відносні показники свідчать про високу стійкість фінансового стану
ТОВ «ДЦ Україна», що має тенденцію до зниження.
9. Визначено фінансову стійкість ТОВ «ДЦ Україна» за інтегральним
підходом та зафіксовано, що інтегральний показник – зміни фінансової
стійкості у 2013 та 2015 роках мав додатне значення, що свідчить про
збільшення фінансової стійкості, але у 2014 році показник від’ємний – -0,30.
10. Загалом, оцінка стійкості фінансового зростання підприємства
свідчить, що розглянуті методики оцінки фінансової стійкості дають різний
результати. Так, за визначенням типу фінансової стійкості на ТОВ «ДЦ
Україна» у 2015 році спостерігається нестійкий рівень фінансової стійкості. Але
згідно з методиками відносних показників та інтегрального підходу,
підприємство має стійкий фінансовий стан.
11. Розроблено

ефективну стратегію фінансового

зростання

для

підприємства та запропоновано такі напрями фінансового зростання ТОВ «ДЦ
Україна»:
– збільшення обсягу реалізації товарів на основі добре поставленого
маркетингу, максимального використання наявних потужностей, а при
необхідності їх розширення, раціональне використання потенціалу і всіх
ресурсів;
– зниження собівартості продукції по всіх елементах витрат і статтям

калькуляції; проведення грамотної, науково-обґрунтованої цінової політики в
умовах ринку;
– здійснення прогресивних структурних зрушень у бік збільшення
частки більш рентабельних, прибуткових видів продукції при наявності попиту
на них і добре поставленому маркетингу;
– здійснення заходів нормалізації фінансової дисципліни;
– запровадження системи бюджетування.
12. Розрахунки ефективності запропонованих заходів свідчить про
доцільність їх реалізації на ТОВ «ДЦ Україна». Так, коефіцієнти фінансової
залежності, фінансової стабільності та ефективності використання фінансових
ресурсів у прогнозному 2016 році значно зростуть – на 5,41%, 24,46%, 18,93%
відповідно.
13. В результаті реалізації запропонованих перспективних напрямків
підвищиться

рівень

фінансової

стійкості

ТОВ «ДЦ

Україна»,

зросте

ефективність виконання плану поставок за договорами, планів прибутку та
рентабельності.
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