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Розробка і прийняття стратегічних фінансових рішень – сутність 

стратегічного управління розвитком фінансової діяльності торговель-
них підприємств, його найбільш відповідальний процес. Цей процес є 
найскладнішим у системі стратегічного фінансового управління під-
приємствами; він потребує високого рівня кваліфікації фінансових 
менеджерів і має спиратись на відповідний науковий базис. Найваж-
ливішим стратегічним рішенням торговельного підприємства є вибір 
виду його фінансової стратегії. Обґрунтування та прийняття такого 
рішення дозволяє концентруватися на головних напрямах фінансової 
діяльності у стратегічному періоді і створює базис для прийняття всієї 
подальшої системи стратегічних фінансових рішень. 

У свою чергу, з метою визначення ступеня узагальнення цього 
стратегічного рішення, кожен із видів фінансової стратегії торговель-
них підприємств повинен мати відповідну внутрішньовидову сегмента-
цію за окремими напрямами фінансової діяльності. Обґрунтування 
внутрішньовидової сегментації напрямів фінансової стратегії тор-
говельних підприємств є актуальним завданням. Із теоретичних пози-
цій таке сегментування дозволяє більш чітко уявляти глибинний зміст 
поняття фінансової стратегії підприємства, обумовлювати у взаємо-
зв’язку окремих елементів логіку шляхів реалізації різних видів цієї 
стратегії, поглиблювати загальну теорію стратегічного управління 
фінансовою діяльністю окремих суб’єктів господарювання. У приклад-
ному аспекті внутрішньовидова сегментація напрямів фінансової стра-
тегії створює відповідний базис для формування стратегічних сфер 
фінансової діяльності і спеціальних програм стратегічного розвитку 
конкретних торговельних підприємств, дозволяє формувати за цими 
сферами діяльності необхідну організаційну структуру управління та 
спеціалізувати склад фінансових менеджерів, розробляти конкретні 
пропозиції щодо зростання ефективності фінансової діяльності певного 
підприємства за відповідними фінансовим ланцюгом створення цінності. 
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Процес внутрішньовидового сегментування напрямів фінансових 
стратегій торговельних підприємств має передбачати певну логічну 
послідовність дій щодо його здійснення. В сучасній літературі з питань 
стратегічного і фінансового менеджменту розглядається щонайменше 
три підходи до проведення такого сегментування, які можна визначати 
як цільовий, ресурсний та об’єктний. Найбільш комплексно визначену 
систему методологічних принципів сегментування дозволяє реалізу-
вати об’єктний підхід, він забезпечує необхідну широту та глибину 
внутрішньовидових сегментів фінансової стратегії торговельних під-
приємств. Цільовий і ресурсний підходи можуть використовуватись  
у цьому процесі лише як допоміжні. 

Основу сегментування напрямів фінансової стратегії торго-
вельних підприємств становить визначення системи сегментів І рівня. 
За кожним сегментом І рівня визначена відповідна система сегментів ІІ 
та ІІІ рівнів. Система внутрішньовидової сегментації напрямів фінан-
сової стратегії торговельних підприємств, розроблена автором статті, 
наведена в табл. 1. 

Таблиця 1 

Узагальнена система внутрішньовидової сегментації напрямів  
фінансової стратегії торговельних підприємств 

Сегменти фінансової стратегії 

І рівень ІІ рівень ІІІ рівень 

Стратегія форму-
вання фінансових 
ресурсів підпри-
ємства 

Зростання загального обсягу 
фінансових ресурсів підприємства. 
Співвідношення (або структура) 
внутрішніх та зовнішніх джерел 
формування цих ресурсів. 
Вартість залучення фінансових 
ресурсів підприємства із зовнішніх 
джерел 

Співвідношення довгострокових  
і короткострокових позикових 
фінансових ресурсів. 
Амортизаційна політика 
підприємства. 
Політика емісії акцій (політика 
залучення власних фінансових 
ресурсів із зовнішніх джерел) 

Стратегія розподілу 
фінансових ресурсів 
підприємства 

Стратегія забезпечення фінансовими 
ресурсами операційної діяльності 
підприємства. 
Стратегія забезпечення фінансовими 
ресурсами інвестиційної діяльності 
підприємства. 
Стратегія забезпечення фінансовими 
ресурсами інших потреб 
підприємства 

Політика розподілу прибутку 
(дивідендна політика). 
Політика фінансування розвитку 
необоротних операційних активів. 
Політика фінансування розвитку 
оборотних активів. 
Політика фінансування реальних 
інвестицій. 
Політика формування портфелю 
довгострокових фінансових 
інвестицій. 
Політика формування фінансових 
резервів підприємства 

Стратегія забез-
печення фінансової  
стабільності роз-
витку підприємства 

Стратегія забезпечення 
платоспроможності підприємства. 
Стратегія забезпечення фінансової 
стійкості підприємства за структурою 
капіталу.  
Стратегія збалансування грошових 
потоків підприємства 

Політика формування портфелю 
короткострокових фінансових 
інвестицій. 
Збалансування грошових потоків  
із операційною діяльністю. 
Збалансування грошових потоків  
із інвестиційною діяльністю 
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Закінчення табл. 1 

Сегменти фінансової стратегії 

І рівень ІІ рівень ІІІ рівень 

Стратегія забез-
печення іннова-
ційного розвитку 
фінансової діяль-
ності підприємства 

Стратегія вдосконалення 
організаційної структури 
фінансового управління 
підприємством. 
Стратегія впровадження нових 
технологій фінансових процесів і 
операцій підприємства. 
Стратегія вдосконалення персоналу 
фінансових менеджерів 
підприємства. 
Стратегія вдосконалення 
інформаційного забезпечення 
управління фінансовою діяльністю 
підприємства 

Політика формування окремих 
центрів фінансової відповідальності. 
Політика фінансового аутсорсингу. 
Політика спеціалізації та підвищення 
кваліфікації фінансових менеджерів. 
Політика вдосконалення корпора-
тивної культури фінансових 
менеджерів. 
Політика формування баз даних  
за окремими напрямами фінансового 
управління підприємством 

Стратегія забез-
печення нейтралі-
зації фінансових 
ризиків підприємства 

Стратегія забезпечення нейтралізації 
внутрішніх фінансових ризиків 
підприємства. 
Стратегія забезпечення нейтралізації 
зовнішніх фінансових ризиків 
підприємства 

Політика зовнішнього страхування 
внутрішніх фінансових ризиків. 
Політика забезпечення нейтралізації 
цінового ризику. 
Політика забезпечення нейтралізації 
валютного ризику 

Стратегія забез-
печення комплекс-
ного зростання ефек-
тивності фінансової 
діяльності підпри-
ємства 

Стратегія зростання прибутку 
(рентабельності) підприємства. 
Стратегія зростання ринкової 
цінності підприємства 

Політика формування прибутку з 
основної операційної діяльності. 
Політика внутрішнього фінансового 
потенціалу.  
Політика формування ринкової 
цінності підприємства за рахунок 
зовнішніх факторів розвитку 

Отже, за рівнем узагальнення стратегічні фінансові рішення 
пропонується поділяти на такі, що пов’язані із розвитком сегментів 
фінансової стратегії першого, другого та третього рівня. Крім того, в 
розрізі сегментів фінансової стратегії І рівня має формуватись система 
основних фінансових цілей, а за відповідними сегментами ІІ рівня (на 
великих підприємствах – навіть ІІІ рівня) – система допоміжних 
фінансових цілей.  

Потрібно зауважити, що обґрунтування вибору відповідного виду 
фінансової стратегії та формування системи стратегічних фінансових 
цілей має базуватись на досліджені умов та оцінці можливостей фінан-
сового розвитку торговельного підприємства у стратегічній перспективі. 

У стратегічному менеджменті розглядається низка методо-
логічних підходів до вибору виду стратегії підприємства. Відповідні 
пропозиції містяться в роботах Р. Акмаєвої [1, c. 66–68], І. Ансоффа  
[2, c. 166–178], В. Барінова і В. Харченко [3, c. 27–34], І. Бланка [4, c. 148–151], 
В. Весніна [5, c. 315–321], Г. Клейнера [6, c. 412–433], М. Корецького, 
А. Дегтяра і О. Дація [7, c. 65–68], Л. Лукічової [8, c.143–155], А. Том-
псона  і А. Стрікленда  [9, c. 258–288], Дж. Хангера і Т. Уілен [10, c. 178– 200]  
та ін. Отже, доцільно розглянути основні методологічні підходи до 
вибору видів стратегії підприємства. 

Одним із таких підходів є використання економіко-математичних 
моделей взаємозв’язку кількісних значень параметрів ключових ком-
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петенцій, що були визначені у процесі стратегічного діагностування 
підприємства. Цей підхід до вибору виду стратегії характеризується 
терміном "відштовхування від можливостей", тобто в основу пок-
ладено лише можливості розвитку діяльності підприємства у стра-
тегічному періоді. Отже, економіко-математичне моделювання не мо-
же слугувати основою методологічного підходу до вибору виду фінан-
сової стратегії, оскільки воно не дозволяє забезпечити зв'язок із корпо-
ративною та інвестиційною стратегіями, а також деякими іншими чин-
никами. Саме тому в системі підходів до вибору виду фінансової стра-
тегії йому може належати лише допоміжне місце. 

Досить часто для вибору виду стратегії будь-якого рівня науковці 
пропонують використовувати методологічний підхід "кривої досвіду".  
Вона характеризує отриману емпірично (за результатами діагносту-
вання в попередньому періоді) чи прогнозовану (на стратегічний пе-
ріод) залежність головного параметра розвитку підприємства (рівня 
рентабельності, суми прибутку, собівартості одиниці продукції тощо) 
від різних факторів, що впливає на нього. Практично ця методологія є 
більш вузьким аналогом попереднього підходу (базою його розра-
хунків виступають показники минулого розвитку). В умовах неста-
більного середовища "крива досвіду" не може бути використана для 
вибору виду фінансової стратегії торговельних підприємств. 

Одним із методологічних підходів до вибору виду стратегії деякі 
науковці пропонують обирати "криву життєвого циклу підприємства".  
Кардинальні зміни господарської діяльності підприємства мають від-
буватись у період зміни окремих стадій циклу (переходу до наступного 
відрізку кривої) – в цьому випадку вид стратегії має обиратись з 
урахуванням таких змін. Якщо ж стадія життєвого циклу підприємства 
не змінюється, стратегія має базуватись на традиційній динаміці 
господарської діяльності. Такий підхід не використовує результати 
діагностування стратегічних можливостей підприємства, зокрема виз-
начені стратегічні ключові компетенції. Крім того, крива життєвого 
циклу з операційної діяльності підприємства не завжди співпадає із 
динамікою параметрів його фінансової діяльності (зокрема за показ-
никами його фінансової структури, фінансових компетенцій), що може 
призвести до неспівпадання стратегій цих видів діяльності. Тому і цей 
методологічний підхід не може бути використаний при виборі виду 
фінансової стратегії торговельних підприємств. 

Останнім часом все більше науковців як основу методології ви-
бору видів стратегії підприємства пропонують використати "матрич-
ний метод" [1, c. 66; 4, c. 149–151; 5, c. 315; 7, c. 65–66; 9, c. 65-66; 11, c. 47; 
12, c. 190]. Перевагою цього методу є можливість враховувати у 
процесі вибору видів стратегії вплив не однієї, а декількох (щонай-
менше двох) груп факторів. Крім того, для вибору конкретних видів 
стратегії можуть обиратись саме такі групи факторів, які найбільше з 
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ними пов’язані, тобто забезпечуватиметься індивідуальний підхід до 
побудови матриці за факторними параметрами при виборі виду будь-
якої стратегії підприємства. Як зазначає Є. Смирнов, "матричний метод 
реалізує вибір найкращого рішення з набору альтернатив" [12, c. 189]. 
Отже, "матричному методу" в системі сучасної методології забез-
печення вибору виду будь-якої (в тому числі й фінансової) стратегії 
підприємства належить пріоритетна роль. 

Застосування матричного підходу до вибору виду фінансової 
стратегії торговельного підприємства потребує визначення послідов-
ності окремих етапів формування відповідних матриць. У сучасній 
науковій літературі процесу побудови таких матриць стратегічного 
вибору приділяється недостатньо уваги. Основна увага науковців зосе-
реджена лише на одному з етапів цього процесу – на визначенні та ви-
борі факторів, що мають бути покладені в основу формування пара-
метрів матриці, які моделюють вибір виду стратегії із передбачених 
альтернатив. Безумовно, цей етап є центральним і найбільш важливим 
у процесі формування відповідних матриць, але далеко не єдиним. 

Перш ніж розглядати систему факторів, що мають бути покладені 
в основу формування матриць, слід чітко визначити для вибору яких 
видів стратегій підприємства призначатиметься система матриць. Ад-
же для вибору виду стратегії підприємства потрібні конкретні фактори, 
які мають бути покладені в основу формування матриць. Інакше 
кажучи, за єдиним параметральним складом матриці не може 
здійснюватись вибір всіх без винятку видів стратегій підприємства. Це 
стосується і видів фінансових стратегій торговельного підприємства, 
які досліджувались раніше [13]. Послідовність процесу побудови 
матриць вибору видів фінансової стратегії торговельних підприємств у 
розрізі окремих його етапів наведена на рис. 1. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Схема побудови процесу формування матриць вибору  

виду фінансово стратегії торговельних підприємств 

1 етап. Визначення конкретного класу фінансових стратегій  
з усіма варіантами альтернатив їх видів 

 
 
 
 

6 етап. Розробка конкретної матриці вибору виду фінансової стратегії цього класу 

5 етап. Вибір форми матриць, що найбільше відповідає  
особливостям вибору виду фінансової стратегії цього класу 

 
 

2 етап. Визначення системи факторів, що впливають на вибір фінансової  
стратегії цього класу та їх ранжування за ступенем впливу (значущості) 

3 етап. Відбір основних факторів для побудови параметрів  
матриць вибору виду фінансової стратегії цього класу 

4 етап. Диференціація значень параметрів матриць вибору  
за їх кількісними або якісними характеристиками 
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Доцільно розглянути детально методичні підходи до формування 
таких матриць за етапами.  

На першому етапі можна скористатись систематизацією видів 
фінансової стратегії торговельних підприємств [13]. Однак не всі види 
стратегій потребують матричного вибору. Фінансові стратегії, побу-
довані за класифікаційною ознакою "вид торговельної діяльності 
підприємства" (фінансові стратегії роздрібного та оптового торго-
вельного підприємства) – це види стратегій, які обираються лише за 
одним фактором (параметром) на безальтернативній основі залежно 
від підгалузевої спрямованості торговельної діяльності, що визна-
чається за Класифікатором видів економічної діяльності. Аналогічною 
є ситуація з класом фінансових стратегій, що побудовані за класи-
фікаційною ознакою "розмір торговельного підприємства". Вибір стра-
тегії цього класу теж здійснюється на безальтернативній основі на базі 
диференційованих характеристик параметрів, що визначено сучасною 
редакцією Закону України "Про державну підтримку малого підпри-
ємництва [14]. Нарешті, до фінансових стратегій, види яких не потре-
бують альтернативного вибору, слід віднести такі, що диференційовані 
за класифікаційною ознакою "ієрархічний рівень управління торго-
вельним підприємством". 

Таким чином, матричний підхід до вибору видів фінансової 
стратегії може бути використаний до стратегій, що побудовані за та-
кими класифікаційними ознаками:  

• вид базової корпоративної стратегії торговельного підприємства;  
• характер фінансової поведінки торговельного підприємства  
у стратегічній перспективі;  

• вектор динаміки фінансової діяльності торговельного підпри-
ємства у стратегічному періоді.  

Щодо кожного з цих класів фінансових стратегій торговельних 
підприємств матричний підхід може забезпечити альтернативність 
вибору найкращих їх видів за відповідними факторами (параметрами). 

На другому етапі визначається система факторів, що впливають 
на вибір фінансової стратегії цього класу, та відбувається їх 
ранжування за ступенем впливу  

На третьому етапі за кожним класом стратегій мають бути 
відібрані основні фактори за критерієм рівня їх впливу, діагностовані 
на попередньому етапі. Таким чином, використання матричного під-
ходу до вибору видів фінансової стратегії торговельних підприємств і 
побудова відповідних матриць стратегічного вибору за всіма класами 
стратегій має базуватись на комбінації таких основних факторів: 

1) вид базової корпоративної стратегії чи відповідно базової 
стратегії бізнес-одиниць; 
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2) вектор динаміки господарської діяльності підприємства у 
стратегічному періоді; 

3) прогнозований темп динаміки основної діяльності підпри-
ємства у стратегічному періоді; 

4) характер ключових компетенцій підприємства у сфері фінан-
сової діяльності; 

5) результати діагностування факторів зовнішнього фінансового 
середовища; 

6) результати діагностування факторів внутрішнього фінансового 
середовища; 

7) стадія життєвого циклу підприємства. 

На четвертому етапі (диференціація значень параметрів мат-
риць вибору за їх кількісними або якісними характеристиками) перш за 
все слід визначити глибину диференціації за кожним із обраних 
факторів, яка може коливатися у значному діапазоні. Деякі дослідники 
за кожним фактором матриць встановлюють лише два варіанти їх 
характеристик [1, c. 68; 2, c. 169; 9, c. 166; 15, c. 66]. В. Веснін реко-
мендує за кожним фактором побудови матриць вибору видів стратегії 
встановлювати до п’яти характеристик [5, c. 319]. Більшість науковців 
при формуванні матриць цього виду використовують за кожним із 
факторів три варіанти кількісних або якісних значень [3, c. 31; 4, c. 149, 
151; 11, c. 50; 16, c. 164 та ін.]. Основою вибору глибини диференціації 
фактору за його характеристиками має виступати кількість видів стра-
тегій відповідного класу, що пропонуються до вибору. Оскільки кіль-
кість видів фінансової стратегії торговельних підприємств за кожним із 
обраних класів не перевищує трьох [13], доцільно за окремим фак-
тором їх вибору встановлювати не більше трьох характеристик (табл. 2).  

Таблиця 2 

Система диференціації окремих факторів для побудови матриць  
вибору видів фінансової стратегії торговельних підприємств 

Диференціація факторів за відповідними характеристиками Основні фактори перша друга третя 
Вид базової корпоративної 
стратегії підприємства або 
його бізнес-одиниць 

Стратегія швидкого 
зростання 

Стратегія помірного 
зростання чи 
стабілізації 

Стратегія 
"згортання 
діяльності" 

Вектор динаміки 
господарської діяльності 
підприємства у 
стратегічному періоді 

Зростання основної 
діяльності 

Стабілізація основної 
діяльності 

Скорочення 
основної 
діяльності 

Прогнозований темп 
динаміки основної 
діяльності підприємства у 
стратегічному періоді 

Більше  
ніж 5 % на рік 

Від +5  
до –5 % на рік 

Більше  
ніж –5 % на рік 



, 

ПІДПРИЄМНИЦТВО 
 

ВІСНИК КНТЕУ 6/2010 
 

55 

Закінчення таблиці 2 
Диференціація факторів за відповідними характеристиками Основні фактори перша друга третя 

Характеристика основних 
ключових компетенцій 
підприємства у сфері 
фінансової діяльності 

Найважливіші 
компетенції пере-
важно у сфері зов-
нішнього середо-
вища підприємства 

Найважливіші 
компетенції у сфері як 
зовнішнього, так і 
внутрішнього середо-
вища підприємства 

Найважливіші 
компетенції пере-
важно у сфері 
внутрішнього 
середовища 
підприємства 

Результати діагностування 
факторів зовнішнього 
фінансового середовища 
підприємства 

Наявність 
можливостей 
підтримки розвитку 

Відсутність 
можливостей 
підтримки розвитку 

Загрози розвитку 

Результати діагностування 
факторів внутрішнього 
фінансового середовища 
підприємства 

Сильна внутрішня 
позиція 

Нейтральна 
внутрішня позиція 

Слабка внутрішня 
позиція 

Стадія життєвого циклу 
підприємства 

Стадії від народжен-
ня до юності 
підприємства 

Стадія зрілості 
підприємства 

Стадія старіння 
підприємства 

На п’ятому етапі у процесі вибору форми матриць, що най-
більше відповідає особливостям вибору фінансової стратегії цього 
класу, необхідно приділити увагу двом основним характеристикам 
матриць – їх формі та кількості факторів (параметрів), що в них 
розглядаються. У сучасній науковій літературі з проблем стратегічного 
менеджменту для вибору видів стратегій пропонуються різні форми 
матриць. Для двофакторних матриць, які використовуються найчас-
тіше, найпростішою для сприйняття є таблична матриця. Саме в такій 
формі пропонується розробляти матриці вибору фінансової стратегії 
торговельних підприємств. 

На шостому етапі, коли розробляється конкретна матриця вибо-
ру виду фінансової стратегії цього класу, основним завданням є вибір 
факторів, які мають самостійний вплив. Крім того, за кожним класом 
фінансових стратегій слід визначити за ступенем інтенсивності впливу 
основну та допоміжну матриці. 

Для першого класу обраних видів фінансових стратегій торго-
вельних підприємств основною запропоновано обрати матрицю страте-
гічного вибору "вид базової стратегії" / "вектор динаміки господарсь-
кої діяльності підприємства у стратегічному періоді". Відповідно, 
допоміжною матрицею стратегічного вибору цього класу фінансових 
стратегій торговельних підприємств може бути "стадія життєвого 
циклу підприємства" / "характер ключових компетенцій підприємства 
у сфері фінансової діяльності" (рис. 2). 

Для другого класу основною автор статті пропонує обрати мат-
рицю "вектор динаміки господарської діяльності підприємства у стра-
тегічному періоді" / "прогнозований темп динаміки основної діяльності 
підприємства у стратегічному періоді", а допоміжною – матрицю "ха-
рактер ключових компетенцій підприємства у сфері фінансової діяль-
ності" / "стадія життєвого циклу підприємства" (рис. 3). 
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  Вид базової корпоративної стратегії 

  Стратегія швидкого 
зростання 

Стратегія помірного 
зростання чи 
стабілізації 

Стратегія "згортання" 
діяльності 

Зр
ос
та
нн
я 

ос
но
вн
ої

 
ді
ял
ьн
ос
ті

 Фінансова стратегія, 
що спрямована на 
забезпечення 
розвитку 

підприємства 

Фінансова стратегія, 
що спрямована на 
забезпечення 
розвитку 

підприємства 

– 

С
та
бі
лі
за
ці
я 

ос
но
вн
ої

 д
ія
ль
но
ст
і 

Фінансова стратегія, 
що спрямована на 
забезпечення 
розвитку 

підприємства 

Фінансова стратегія, 
що спрямована на 
забезпечення 
стабілізації 
діяльності 

Фінансова стратегія, що 
спрямована на 
забезпечення 

стабілізації діяльності 

В
ек
то
р 
ди
на
мі
ки

 г
ос
по
да
рс
ьк
ої

 д
ія
ль
но
ст
і 

С
ко
ро
че
нн
я 

ос
но
вн
ої

 
ді
ял
ьн
ос
ті

 

– 

Фінансова стратегія, 
що спрямована на 
забезпечення 
стабілізації 
діяльності 

Фінансова стратегія, що 
спрямована на 

скорочення діяльності 

А. Основна матриця вибору виду фінансової стратегії першого класу 
 

  Стадія життєвого циклу підприємства 

  
Стадії  

від народження  
до юності 

Стадія зрілості Стадія старіння  

Н
ай
ва
ж
ли
ві
ш
і 

ко
мп

ет
ен
ці
ї  

у 
сф
ер
і 

зо
вн
іш
нь
ог
о 

се
ре
до
ви
щ
а Фінансова 

стратегія, що 
спрямована на 
забезпечення 
розвитку 

підприємства 

Фінансова стратегія, 
що спрямована на 
забезпечення 
розвитку 

підприємства 

Фінансова 
стратегія, що 
спрямована на 
забезпечення 
стабілізації 
діяльності 

Н
ай
ва
ж
ли
ві
ш
і 

ко
мп

ет
ен
ці
ї у

 с
фе
рі

 
як

 зо
вн
іш
нь
ог
о,

  
та
к 
і в
ну
тр
іш
нь
ог
о 

се
ре
до
ви
щ
а Фінансова 

стратегія, що 
спрямована на 
забезпечення 
розвитку 

підприємства 

Фінансова стратегія, 
що спрямована на 
забезпечення 
стабілізації 
діяльності 

Фінансова 
стратегія, що 
спрямована на 
скорочення 
діяльності 

Х
ар
ак
те
р 
ос
но
вн
их

 к
лю

чо
ви
х 
ко
мп

ет
ен
ці
й 
пі
дп
ри
єм
ст
ва

  
у 
фі
на
нс
ов
ій

 д
ія
ль
но
ст
і 

Н
ай
ва
ж
ли
ві
ш
і 

ко
мп

ет
ен
ці
ї у

 
сф
ер
і 

вн
ут
рі
ш
нь
ог
о 

се
ре
до
ви
щ
а Фінансова 

стратегія, що 
спрямована на 
забезпечення 
розвитку 

підприємства 

Фінансова стратегія, 
що спрямована на 
забезпечення 
стабілізації 
діяльності 

Фінансова 
стратегія, що 
спрямована на 
скорочення 
діяльності 

Б. Допоміжна матриця вибору виду фінансової стратегії першого класу 
 

Рис. 2. Матриця вибору виду фінансової стратегії, спрямовані  
на підтримку корпоративної стратегії торговельного підприємства 
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  Вектор динаміки господарської діяльності 

  Зростання основної 
діяльності 

Стабілізація 
основної діяльності 

Скорочення основної 
діяльності 

Бі
ль
ш
е 

 
ні
ж

 +
5 

%
  

на
 р
ік

 

Наступальна 
фінансова стратегія 

Наступальна 
фінансова стратегія – 

В
ід

 +
5 

 
до

 –
5 

%
 н
а 
рі
к 

Нейтральна фінансова 
стратегія 

Нейтральна 
фінансова стратегія 

Захисна фінансова 
стратегія 

П
ро
гн
оз
ов
ан
ий

 т
ем
п 
ди
на
мі
ки

 о
сн
ов
но
ї д
ія
ль
но
ст
і 

Бі
ль
ш
е 

 
ні
ж

 –
5 

%
 

 н
а 
рі
к 

– Захисна фінансова 
стратегія 

Захисна фінансова 
стратегія 

А. Основна матриця вибору фінансової стратегії другого класу 

 
  Стадія життєвого циклу підприємства 

  
Стадії  

від народження  
до юності 

Стадія зрілості Стадія старіння  

Н
ай
ва
ж
ли
ві
ш
і 

ко
мп

ет
ен
ці
ї у

 
сф
ер
і 

зо
вн
іш
нь
ог
о 

се
ре
до
ви
щ
а 

Наступальна 
фінансова 
стратегія 

Наступальна 
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Б. Допоміжна матриця вибору фінансової стратегії другого класу 
 

Рис. 3. Матриці вибору виду фінансової стратегії,  
що визначає характер фінансової поведінки підприємства 
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Нарешті, для третього класу обраних видів фінансових стратегій 
як основна пропонується матриця "результат діагностування факторів 
зовнішнього фінансового середовища" / "результат діагностування 
факторів внутрішнього фінансового середовища", а як допоміжна – 
матриця "характер основних ключових компетенцій підприємства у 
сфері фінансової діяльності" / "вектор динаміки господарської діяль-
ності підприємства у стратегічному періоді" (рис. 4). 
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Б. Допоміжна матриця вибору видів фінансової стратегії третього класу 
 

Рис. 4. Матриці вибору виду фінансової стратегії, що характеризують 
вектор фінансової діяльності підприємства 
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Запропонована система матриць вибору виду фінансової стратегії 
може бути використана в повному обсязі на великих торговельних 
підприємствах, де обсяг фінансової діяльності дозволяє формувати цю 
функціональну стратегію за всіма її аспектами (класами). Для середніх 
торговельних підприємств, що розробляють фінансову стратегію як 
самостійний вид функціональних стратегій, вибір варіантів її видів 
може здійснюватись лише за запропонованими матрицями кожного 
класу. Малим торговельним підприємствам, на яких фінансова стра-
тегія розробляється як розділ загальної стратегії їх розвитку, доцільно 
використовувати тільки дві основні матриці вибору за першим (вид 
базової стратегії) та третім (вектор динаміки фінансової діяльності) 
класом видів фінансової стратегії. Нарешті, для фінансової стратегії 
окремих бізнес-одиниць, що є складовою їх загальної стратегії, дос-
татньо визначити її види тільки за основною матрицею першого класу 
(визначивши спрямованість фінансової стратегії за напрямом основної 
діяльності бізнес-одиниці). 

Таким чином, на основі систематизації видів фінансової стратегії 
торговельних підприємств запропоновано внутрішньовидову сегмен-
тацію її напрямів. Вона може бути використана у процесі розробки 
фінансової стратегії підприємства при виборі її виду. В основу методо-
логії вибору видів стратегії підприємства пропонується покласти 
"матричний підхід". Побудову матриць стратегічного вибору видів 
фінансової стратегії торговельних підприємств доцільно здійснювати 
на основі комбінування семи основних факторів. Саме комбінування 
окремих факторів покладено в основу розробки шести матриць вибору 
видів фінансової стратегії, що пропонуються до використання на 
торговельних підприємствах. 
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та туристичного бізнесу КНТЕУ 
 

Туризм нині став невід’ємною складовою суспільного життя, що 
пояснює постійне зростання інтенсивності та потужності туристичних 
потоків, а також диференціацію їх напрямів. Позитивна динаміка 
попиту на туристичні послуги стала підґрунтям високого рівня рен-
табельності та швидких темпів розвитку туристичної галузі у багатьох 
країнах світу. Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що су-
часний стан світової економіки, зокрема її подальша глобалізація, 
дають підстави багатьом експертам розглядати туризм як один із пер-
спективних напрямів соціально-економічної діяльності в ХХІ ст. [1–16]. 

Мета статті – визначити причинно-наслідкові зв’язки між альтер-
нативними видами туризму та систематизувати тлумачення екологіч-
ного туризму як найбільш поширеного поняття. 

                                                           
0 © Зінченко А., 2010 




