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них комп’ютерів, об’єднаних у локальні мережі із виходом назо-
вні [2, с. 12]. Але повних систем планування та контролю марке-
тингу за всіма його напрямками (товарна політика, цінова полі-
тика, комунікації, організація розподілу) не існує.

Найпоширенішими є часткові системи для окремих сфер марке-
тингової діяльності. Моделі та висновки, які отримують за допомо-
гою таких моделей, допомагають керівництву підприємства
об’єктивно оцінювати результати діяльності, а також розробляти
плани маркетингу, у тому числі маркетингових комунікацій як най-
важливішої його складової, об’єктивно та на науковій основі.

Для того, щоб обрати оптимальну маркетингову стратегію під-
приємству слід визначити місію та цілі своєї діяльності, так як за
змістом стратегія — це сукупність дій для досягнення цілей. Основ-
не призначення маркетингової стратегії полягає в тому, щоб взає-
моузгодити маркетингові цілі підприємства з його можливостями,
вимогами споживачів, використати слабкі позиції конкурентів та
свої конкурентні переваги. Далі необхідно здійснити аналіз внутрі-
шнього та зовнішнього середовища (SWOT-аналіз, STEP-аналіз),
провести оцінку альтернативних стратегій. Завершальним етапом
при виборі стратегії є аналіз портфеля підрозділів підприємства.
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стратегії їх розвитку, в тому числі при ціноутворенні на газовому
ринку та при виборі механізмів регулювання тарифів. Необхід-
ність переходу до стимулюючого ціноутворення у сфері форму-
вання тарифів на транспортування та постачання природного газу
ставлять перед керівництвом підприємств і контролюючими ор-
ганами низку методологічних проблем, пов’язаних з оцінкою
ефективності діяльності таких підприємств. Це також підтвер-
джує актуальність даного дослідження.

Метою дослідження є здійснення фінансово-економічного
аналізу діяльності газорозподільних підприємств для визначення
стану і формування рекомендацій щодо фінансової стратегії їх
розвитку.

Фінансово-економічний аналіз та оцінка ефективності діяльності
підприємств виступає інформаційно-аналітичним забезпеченням
прийняття стратегічних рішень на рівні розробки та реалізації фі-
нансової стратегії. Такий аналіз є основою для проведення оцінки
зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства та їх впливу
на фінансовий стан суб’єкта господарювання. За допомогою його
інструментарію здійснюється історична, поточна та перспективна
оцінка ефективності реалізації фінансової стратегії.

За результатами проведеного в рамках даного дослідження
фінансово-економічного аналізу газорозподільних підприємств
виявлено такі основні моменти та тенденції щодо їх розвитку:

— поточні зобов’язання для більшості газорозподільних під-
приємств є джерелом фінансування поточних активів і частини
необоротних активів, що формує від’ємне значення величини чи-
стого оборотного капіталу. Так, у 2008 році сумарна величина
чистого оборотного капіталу склала — 2,553 млн грн, а у 2011—
2012 рр. вона збільшилася до значень від 1 млн грн до 0,8 млн
грн відповідно. В цілому така динаміка характеризує згортання
можливостей політики фінансування діяльності підприємств за
рахунок кредиторської заборгованості (враховуючи, що співвідно-
шення кредиторської заборгованості до дебіторської протягом
2008—2012 рр. було суттєво більше 1). Цей висновок підтвер-
джує і позитивна динаміка тривалості фінансового циклу від
70,8 днів у 2009 р. до 30 днів у 2012 р.;

— підвищилась прибутковість діяльності газорозподільних
підприємств. Якщо у 2009 році частка підприємств, які отримали
чистий прибуток, складала лише 12,1 %, то вже у 2011 році їх пи-
тома вага склала 80 %, а в 2012 р. — 70,7 %. Це пов’язано із вре-
гульованістю тарифів на послуги зазначених підприємств Націо-
нальною комісією регулювання енергетики;
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— показники, які напряму характеризують ризик банкрутства
підприємств, демонструють в цілому тенденцію до зростання та
зниження ризику неплатоспроможності. Зокрема, середнє зна-
чення коефіцієнта Альтмана зросло протягом 2009—2012 років
на 70,2 % (з 1,4 до 2,3), показник банкрутства Таффлера — на
68 % (з 0,25 до 0,42), значення коефіцієнта Бівера — на 201,2 %
(з 0,049 до 0,15);

— значний вплив на покращення показників фінансового ста-
ну газорозподільних суб’єктів мав фактор переходу на міжнарод-
ні стандарти фінансової звітності, який відбувся у 2011—2012
роках.

Проведена оцінка діяльності газорозподільних підприємств
дозволяє до певної міри визначити стан домінуючої фінансової
політики при формуванні капіталу суб’єктів господарювання. Зо-
крема, в даному випадку йдеться про її перехід від агресивної,
спрямованої на використання кредиторської заборгованості як
джерела фінансування поточних зобов’язань і частини необорот-
них активів, до більш помірної. А політику управління поточни-
ми активами можна охарактеризувати чітко як агресивну, спря-
мовану на пришвидшення оборотності та відносного зменшення
дебіторської заборгованості.

Ще одним з визначальних факторів при побудові фінансової
стратегії газорозподільних підприємств є необхідність в розробці
механізмів адаптації до основних прогнозів розвитку газового ри-
нку України, відповідно до яких передбачається різке скорочення
обсягів споживання та транспортування природного газу [1].

Отож, проведений фінансово-економічний аналіз діяльності
газорозподільних підприємств дав можливість оцінити існуючу
фінансову стратегію їх розвитку, а також сформував бачення що-
до її удосконалення. Домінування агресивної політики управлін-
ня оборотними активами поряд зі зміною політики управління
поточними зобов’язаннями сприяли покращенню основних пока-
зників фінансового стану підприємств. Надалі варто дотримува-
тись визначеної стратегії, а також проводити таку фінансову по-
літику підприємствам, яка б передбачала залучення додаткових
фінансових ресурсів за рахунок диверсифікації їх діяльності.
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