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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ  
ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

У статті розглянуто теоретико-методологічні питання формування фінансової стратегії розвитку роздрібних торговельних 
підприємств, виходячи із застосування системного підходу до опису, моделювання і забезпечення фінансової стратегії розви-
тку. Здійснено обгрунтування головних елементів стратегії: її мети, цільових орієнтирів, суб’єктів та об’єктів. Запропоновано 
формування принципово нової фінансової стратегії розвитку господарської діяльності, а саме – поетапного розширеного розви-
тку. Визначено конкретні завдання для кожного етапу реалізації фінансової стратегії розвитку підприємств роздрібної торгівлі в 
контексті формування і ефективного використання фінансового забезпечення.
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постановка проблеми. Зміни, що характерні для 
сучасного етапу розвитку національного економіки 
України (посилення глобалізаційних та євроінте-
граційних процесів, погіршення якісно-структур-
них характеристик функціонування внутрішнього 
ринку, зокрема в роздрібній торгівлі, зниження 
ефективності та фінансово-ресурсної забезпеченості 
економічних агентів, дефіцит власних інвестицій-
них ресурсів, високий рівень інфляції, фінансового 
ризику, низький рівень ліквідності, подорожчання 
кредитних ресурсів), об’єктивно негативно чи не в 
першу чергу позначилися саме на функціонуванні 
роздрібної торгівлі та її підприємств. Наслідками 
цього стали втрати позицій вітчизняних роздрібних 
торговельних підприємств на внутрішньому спожив-
чому ринку, гальмування процесів впровадження 
міжнародних стандартів якості торгово-технологіч-
них процесів, посилення імпортозалежності, погір-
шення якості торговельного обслуговування насе-
лення та реалізації роздрібною торгівлею її базових 
соціальних і економічних функцій. 

Усунення цих негативних тенденцій та забезпе-
чення сталого і структурно збалансованого розвитку 

підприємств роздрібної торгівлі об’єктивно потребує 
вдосконалення системи управління  фінансовим забез-
печенням розвитку як в короткостроковій, так і дов-
гостроковій перспективі. Важливою складовою такого 
управління є розробка фінансової стратегії як інстру-
мента попередження, подолання та  протидії кри-
зовим явищам на торговельному підприємстві. Під 
фінансовою стратегією розуміють загальний напрям 
і засоби використання фінансових ресурсів для досяг-
нення поставленої мети. Стратегія є управлінським 
інструментом та орієнтує на ті варіанти рішень, які 
забезпечують досягнення поставленої мети [8].

аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
фінансової стратегії неодноразово порушувались у 
працях відомих сучасних вчених як І. Ансофф [1], 
В. Аранчій, О. Зоря [2], І. Бланк [3], О. Ковтун [4], 
Л. Котлова [5], Л. Ніколаєнко [6], Л. Радова [7], 
А. Семенов, О. Єропутова, Т. Перекрест [9], та бага-
тьох інших, але з огляду на динамічність сучасного 
середовища та фінансово-господарських процесів, з 
виникненням чергових орієнтирів розвитку питання 
фінансової стратегії потребують нових підходів та 
рішень. 
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Метою даної статті є висвітлення питань застосу-

вання системного підходу до опису, моделювання і 
забезпечення фінансової стратегії розвитку та визна-
чення завдань поетапної реалізації фінансової стра-
тегії розвитку підприємств роздрібної торгівлі.

виклад основного матеріалу. Сутність фінансо-
вої стратегії залежить від ряду зовнішніх і внутріш-
ніх факторів. Так, до зовнішніх факторів належать 
макроекономічні показники: галузь, сегмент ринку, 
який займає компанія, кон’юнктура ринку, зако-
нодавство, податкова політика, валютна політика, 
обсяги зовнішньо економічного співробітництва ком-
панії з іноземними партерами та клієнтами тощо. 
Внутрішніми факторами є форма власності компанії, 
її фінансовий стан, структура власного і позикового 
капіталу та інші показники [5].

Фінансова стратегія дозволяє здійснювати оціню-
вання фінансового стану роздрібного торговельного 
підприємства, сильних та слабких сторін, загроз і 
можливостей його фінансового розвитку, резервів під-
вищення ефективності фінансової діяльності та забез-
печення збалансованого фінансування всіх бізнес-
процесів, а також звіряти в подальшому чи розвиток 
фінансової сфери підприємства здійснюється у відпо-
відності до стратегічного плану чи відхиляється.

Як свідчить здійснений аналіз, існує досить багато 
класифікацій стратегії підприємств, що відрізня-
ються набором та кількістю класифікаційних ознак. 
Зокрема, класично, за ієрархією в системі управління 
розрізняють такі стратегії розвитку підприємств тор-
гівлі: корпоративну (визначає стратегічний напрям 
розвитку підприємства, призначена для ефективного 
збалансування напрямів його діяльності, формування 
ефективних зон господарювання); ділову (розробка 
заходів, підходів до формування конкурентних пере-
ваг, об’єднання стратегічних дій основних функціо-
нальних підрозділів підприємства); функціональну 
(конкретизує деталі в загальному плані розвитку під-
приємства, визначаючи підходи, дії, методи щодо 
управління підрозділами, спрямовані на ефективне 
використання фінансових ресурсів у межах реаліза-
ції загальної стратегії) та операційну (визначає прин-
ципи управління ланками організаційної структури, 
способи вирішення стратегічно важливих оператив-
них завдань (щодо постачання, логістики, управління 
товарними запасами, транспортного господарства, 
реклами і продажу товарів та ін.).

Варто зазначити, що особливе місце серед функці-
ональних стратегій займає саме фінансова стратегія 
розвитку підприємства, яка, на нашу думку, пови-
нна передбачати забезпечення ефективного розвитку 
фінансової сфери (системи) підприємства торгівлі 
спрямованої на розв’язання основного протиріччя 
між потребою в фінансових ресурсах і можливістю 
їх використання. В залежності від економічних умов 
фінансова стратегія спрямовується або на залучення 
додаткових зовнішніх фінансових ресурсів, або на 
підвищення ефективності використання власних 
фінансових ресурсів. 

Крім того, вітчизняні підприємства роздрібної 
торгівлі можуть успішно застосовувати різні типи 
стратегії конкуренції, як наступальну, так і оборонну 
та коопераційну. Водночас, входження на внутріш-
ній ринок провідних міжнародних суб’єктів ритейлу, 
інвестування зарубіжного капіталу та посилення 
конкуренції й концентрації, становлення потужних 
торговельних мереж з високим рівнем ефективності 
та якості обслуговування покупців посилює ризики 
втрати конкурентних позицій вітчизняних суб’єктів 
роздрібної торговельної діяльності, особливо невели-

ких підприємств, які не мають достатнього ресурс-
ного (фінансово-інвестиційного, матеріально-техніч-
ного, інтелектуально-кадрового та ін.) забезпечення 
перемагати у справедливій конкурентній боротьбі. 
Це свідчить про необхідність обґрунтування та реа-
лізації принципово нової стратегії розвитку підпри-
ємств роздрібної торгівлі, а саме стратегії поетапного 
розширеного розвитку, яка б сприяла не лише збере-
женню існуючих позицій вітчизняних суб’єктів гос-
подарювання, але і подальшому зміцненню їх кон-
курентоспроможності, розширенню ринкової частки 
та підвищенню соціально-економічної ефективності.

Складність категорії фінансової стратегії обумов-
лює необхідність застосування системного підходу 
до її опису, моделювання і забезпечення. У цьому 
контексті фінансову стратегію розвитку підприємств 
роздрібної торгівлі пропонується трактувати як 
комплексну сукупність невід’ємних її елементів та 
взаємозв’язків між ними, створення якої має на меті 
постійне гарантування ефективного функціонування 
суб’єктів комерційної господарської діяльності. 
Головними елементами стратегії є її мета, цільові 
орієнтири, завдання, суб’єкти, об’єкти. 

В якості об’єктів стратегічного фінансового управ-
ління під час розробки стратегії фінансування пропо-
нуємо розглядати безпосередньо обсяг і склад фінан-
сових ресурсів, процеси та умови їх надходження, 
фінансові взаємовідносини суб’єктів комерційної 
господарської діяльності із іншими суб’єктами гос-
подарювання, державними органами влади, фінан-
сово-кредитними інституціями, а також ризики, що 
виникають під час залучення фінансових ресурсів.

До суб’єктів можна віднести інституційні одиниці, 
які безпосередньо мають відношення до формування 
та реалізації фінансової стратегії розвитку підпри-
ємств роздрібної торгівлі. Зокрема, це органи держав-
ної законодавчої та виконавчої влади, суб’єкти гос-
подарювання у сфері роздрібної торгівлі, інституції 
інфраструктури розвитку роздрібної торгівлі.

Їх об’єктивно можна поділити на суб’єкти макро-
економічного регулювання (органи вищої державної 
влади, органи місцевого самоврядування, контролю-
ючі органи), суб’єкти мікроекономічної системи (роз-
дрібні торговельні підприємства та інституції рин-
кової інфраструктури їх функціонування), суб’єкти 
інституційної інфраструктури розвитку роздрібної 
торгівлі (фінансово-кредитні структури, інвестиційні 
та венчурні фонди, асоціативні об’єднання підпри-
ємств, суб’єкти, що надають інформаційно-консал-
тингові послуги та ін.).

Загалом процес стратегічного планування фінан-
сової діяльності підприємства роздрібної торгівлі 
необхідно розпочинати з визначення мети та цільо-
вих орієнтирів. Відтак, основною метою фінансової 
стратегії визначимо формування гнучкої повноцінної 
системи фінансового забезпечення стратегічного пое-
тапного розвитку фінансово-економічної сфери під-
приємства.

Крім того, фінансова стратегія передбачає визна-
чення довготермінових цільових орієнтирів фінан-
сово-економічної діяльності підприємства та вибір 
найефективніших інструментів їх досягнення. Цілі 
фінансової стратегії мають підпорядковуватися 
загальній стратегії функціонування і баченню напря-
мів подальшого розвитку підприємства та спрямову-
ватися на зміцнення його фінансової стабільності.

Більше того, формування фінансової стратегії 
передбачає обґрунтування фінансової політики, роз-
робку фінансових планів, формування фінансового 
забезпечення розвитку підприємства роздрібної тор-
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гівлі. Йде мова про сукупність фінансово-економіч-
них відносин, які виникають з приводу пошуку, 
залучення і ефективного використання зовнішніх і 
внутрішніх фінансових ресурсів та організаційно-
управлінських принципів, методів і форм їх впливу 
на головні параметри торгово-технологічного про-
цесу підприємства. 

Як було зазначено вище, попри існування різних 
типів стратегічних рішень, що можуть обиратися роз-
дрібними торговельними підприємствами, ми вва-
жаємо, що найбільш перспективним у сьогоднішніх 
умовах розвитку бізнес-середовища внутрішньої роз-
дрібної торгівлі є підхід, за якого підприємство тор-
гівлі буде вести доволі агресивну і наступальну полі-
тику власної поетапної експансії на ринок роздрібної 
торгівлі. При цьому будуть послідовно досягатися 
такі порогові етапи, як (1) забезпечення повноцінного 
фінансування поточної фінансово-господарської діяль-
ності; (2) підвищення реальної вартості активів та 
розширення обсягу робочого капіталу; (3) підвищення 
ефективності використання та формування раціональ-
ної структури капіталу; (4) збільшення обсягів діяль-
ності та охоплення ринку; (5) інвестиційно-інновацій-
ний розвиток бізнесу; (6) диверсифікація і розвиток 
суміжних видів економічної діяльності (рис. 1).

На етапі забезпечення повноцінного фінансу-
вання поточної фінансово-господарської діяльності 
слід реалізовувати наступні завдання:

- запровадження бюджетного фінансування 
фінансово-господарської діяльності; 

- залучення інвестицій із зовнішніх джерел, бан-
ківські кредити, недержавні інвестиційні інституції, 
пайові, безоплатні та благодійні внески, гранти);  

- впровадження сучасних (факторинг, форфей-
тинг) інструментів та засобів управління фінан-
сами – з метою забезпечення достатніми обсягами 

фінансових ресурсів для повноцінного фінансування 
фінансово-господарської діяльності, тобто придбання 
товарних запасів, розрахунків з постачальниками, 
контрагентами, оплати праці персоналу, фінансу-
вання інших витрат.

На етапі реалізації підвищення реальної вартості 
активів та розширення обсягу робочого капіталу слід 
ставити до виконання такі завдання як:

- інвентаризація активів та фінансова реструкту-
ризація підприємства;

- підвищення оборотності товарних запасів та 
оборотних активів в цілях вивільнення фінансового 
ресурсу;

- забезпечення фінансової стійкості підприєм-
ства. 

Підвищення ефективності використання та фор-
мування раціональної структури капіталу потребує:

- оптимального рівня співвідношення  позико-
вого і власного капіталу;

- забезпечення позитивного ефекту фінансового 
важеля (левериджу);

- переміщення частини фінансового ресурсу у 
високоліквідні активи.

З метою збільшення обсягів діяльності та охо-
плення ринку  слід забезпечити:

- збільшення кількості об’єктів мережі роздріб-
ної торгівлі та формування їх фінансового забезпе-
чення; 

- реалізацію комплексних програм фінансування 
маркетингової підтримки розбудови мережі об’єктів 
торгівлі;

- фінансово-інвестиційне забезпечення товарного 
менеджменту.

Наступним етапом запропонованої фінансової 
стратегії поетапного розширення розвитку роздріб-
ного торговельного підприємства є інвестиційно-

рис. 1. поетапність реалізації фінансової стратегії розвитку 
роздрібного торговельного підприємства 

Джерело: складено автором
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інноваційний розвиток бізнесу який передбачає реа-
лізацію наступних завдань:

- фінансування і реалізація проектів інновацій-
ного розвитку торгово-технологічного процесу; 

- формування фінансово-інвестиційного фонду 
підтримки співпраці з науково-дослідними структу-
рами та венчурними фірмами;

- фінансування програм формування і ефектив-
ного використання інтелектуально-кадрового капі-
талу підприємства.

Цільовим етапом реалізації фінансової стратегії 
розвитку, до досягнення якого мають прагнути роз-
дрібні торговельні підприємства, є диверсифікація і 
розвиток суміжних видів економічної діяльності. На 
нашу думку, перспективними напрямами розвитку 
бізнесу можуть стати започаткування продажу това-
рів в секторі електронної комерції, запровадження 
франчайзингового підходу до розвитку мережі 
об’єктів торгівлі в інших регіонах та навіть за кордо-
ном, розвитком послуг дистрибуції, перехід у вироб-
ництво (через власну частку в капіталі виробника) 
товарів. Виходячи з цього, можна визначити основні 
завдання реалізації цього етапу фінансової стратегії 
розвитку як: 

- формування фінансового потенціалу підготовки 
та реалізації проектів з диверсифікації бізнесу;

- інвестування у впровадження ІТ-технологій у 
бізнес-процеси підприємства;

- продаж товарів в секторі електронної комерції.
Вважаємо, що, власне, реалізація конкретних 

завдань визначених для кожного етапу фінансової 
стратегії розвитку роздрібного торговельного підпри-
ємства і слугує критерієм проходження цього етапу. 

висновки з проведеного дослідження. Отже, в 
умовах поглиблення кризових процесів та нестабіль-
ної економічної ситуації в України важливим завдан-
ням підприємств роздрібної торгівлі є формування та 
реалізація принципово нової фінансової стратегії роз-

витку господарської діяльності, а саме – поетапного 
розширеного розвитку, яка передбачає максимальне 
акумулювання внутрішніх та зовнішніх фінансових 
ресурсів задля покращення фінансово-економічних 
показників діяльності за рахунок реалізації іннова-
ційних підходів до розвитку торгової мережі, впро-
вадження торгово-технологічних інвестицій в інно-
вації в цілях удосконалення системи товароруху та 
диверсифікації форм і форматів торгівлі. Це забез-
печить посилення конкурентоспроможності та фінан-
сово-економічної привабливості суб’єктів роздрібної 
торгівлі, їх розвиток.
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