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Анотація. В роботі розглядаються найвагоміші фактори, які впливають 

на фінансову стратегію поліграфічних підприємств. Досліджено ступінь 

впливу екзогенних та ендогенних фактрорів з поділом останніх на фактори 

безпосереднього та непрямого впливу. Визначено показники виробничо-

господарської діяльності, які мають найсильніший вплив на ефективність 

фінансової стратегії поліграфічних підприємств.  
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Abstract. We consider the most significant factors affecting the financial 

strategy of printing companies. The degree of influence of exogenous and 

endogenous faktroriv division last factors on direct and indirect effects. Indices of 

industrial and economic activities that have the strongest impact on the effectiveness 

of the financial strategy of the printing companies. 
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Фінансова стратегія є детально опрацьованою концепцією стратегічних дій 

підприємства, однією з найважливіших видів функціональної стратегії, вона 

забезпечує всі основні напрямки його фінансової діяльності та фінансових 

відносин шляхом формування довгострокових фінансових цілей, вибору 

найбільш ефективних шляхів їх досягнення, а також адекватного коректування 

напрямків формування та використання фінансових ресурсів при зміні умов 

зовнішнього середовища [1]. 

Одним з найважливіших етапів процесу розроблення і реалізації 

фінансової стратегії є аналіз фінансової стратегії, яка застосовується на 

підприємстві. Тому для визначення ефективності фінансової стратегії потрібно 

визначити фактори, які впливають як на фінансову стратегію в цілому, так і на 

її окремі складові частини.  

Нами було проаналізовано діяльність десяти поліграфічних підприємств за 

вісім років.     

Проаналізувавши ендогенні фактори, які впливають на складові частини 

ефективності фінансової стратегії нами було визначено, що для поліграфічних 

підприємств   найвагомішими факторами є чистий дохід, інші операційні 

витрати, собівартість, матеріальні витрати, середня величина майна та власного 

капіталу [2]. При цьому при розроблені та реалізації нової фінансової стратегії 

особливу увагу необхідно приділити оптимізації структури витрат, оскільки 

спостерігався їх негативний вплив на складові фінансової стратегії. На нашу 

думку оптимізація величини витрат у співвідношенні з реальною величиною 

чистого доходу забезпечить стійкий розвиток поліграфічних підприємств на 

довгострокову перспективу та ефективність їх фінансової стратегії.  

Окрему увагу при розробленні фінансової стратегії варто приділити 

факторам, що впливають на ефективність управління поліграфічних 

підприємств. До таких факторів на нашу думку відносяться: систематичне 

підвищення кваліфікації працівників підприємства, наявність вищої освіти 

серед управлінського персоналу, стаж керівної роботи управлінського 

персоналу, місце попередньої роботи за спеціальністю управлінського 



персоналу, наявність планів інвестування підприємства та наявність планів по 

вдосконаленню діяльності підприємства. Проаналізувавши ці фактори було 

визначено, що більшість підприємств мають плани по вдосконаленню 

діяльності, про те це не відображається на їх фінансовій стратегії, оскільки при 

цьому спостерігаються низькі показники ефективності фінансової стратегії. 

Окрім цього через низьку платоспроможність поліграфічні підприємства не 

мають можливості розширення діяльності і створення відокремлених 

підрозділів, а також займатись інвестиційною діяльністю, тому плани 

інвестування не розробляють. Підвищенням кваліфікації працівників 

займаються лише 30% аналізованих підприємств, але спостерігається прямий 

зв’язок досвіду керівної роботи управлінського персоналу з показниками 

ефективності фінансової стратегії. 

Проаналізувавши екзогенні фактори безпосереднього впливу на 

формування фінансової стратегії поліграфічних підприємств, до яких нами було 

віднесено наявність оптимальної кількості постійних постачальників 

матеріалів, рівень конкуренції, наявність постійних замовників виробленої 

продукції, а також наявність проблем, що впливають на діяльність 

підприємства, було визначено, що більшість аналізованих поліграфічних 

підприємств застосовують політику управління обсягом постійних 

постачальників, вважають свою продукцію конкурентоспроможною та мають 

постійних замовників, але співставивши ці результати досліджень з 

показниками ефективності їх фінансової стратегії можна переконатись, що під 

впливом зазначених факторів поліграфічні підприємства мають певні 

проблеми, основними з яких можуть бути підвищення цін на сировину та 

матеріали, загальне соціально-економічне становище держави, зниження 

купівельної спроможності населення, неможливість поновлення виробничої 

бази та низька платоспроможність постійних замовників [3]. 

Проаналізувавши екзогенні фактори непрямого впливу на формування 

фінансової стратегії було визначено, що соціально-економічні та політичні 



фактори мають значний вплив на діяльність більшості поліграфічних 

підприємств. 

Отже при розробленні та реалізації фінансової стратегії необхідно всебічно 

дослідити фактори, які впливають на діяльність підприємства, на ефективність 

складових частин застосованої фінансової стратегії та ефективність розробленої 

фінансової стратегії в цілому. Таким чином, враховуючи позитивні та негативні 

сторони в діяльності підприємств можна розробити фінансову стратегію та 

реалізувати її, забезпечивши підприємство оптимальними результатами на 

довгострокові періоди. 
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