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В статті розроблено план розвитку стратегічного потенціалу тор-

говельного підприємства. За допомогою методу Дельфі та експертного 

оцінювання визначено рівень готовності досліджуваних торговельних 

підприємств до змін. Розрахунки показали, що підприємства готові до 

змін, результатом реалізації програми розвитку стратегічного потен-

ціалу стане підвищення рівня стратегічного потенціалу досліджуваних 

торговельних підприємств. 
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ефективності управління стратегічним потенціалом. 

 

Постановка проблеми. Успішний стратегічний розвиток торго-

вельного підприємства є передумовою зростання обсягів його діяль-

ності, підвищення соціального статусу та суспільного іміджу. Під час 

розробки програми управління стратегічним потенціалом торговель-

ного підприємства необхідно визначити терміни, послідовність вико-

нання робіт та виконавців. Програма управління є тим основним 

документом, що має забезпечувати ефективну діяльність торговельно-

го підприємства. Тобто це конкретна послідовність дій, що дозволяє 

підвищити рівень стратегічного потенціалу, виправити помилки управ-

ління та підвищити прибутковість торговельного підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літературних 

джерел свідчить про те, що дослідження, які здійснювалися, дуже 

різнобічні. Так, у роботах [1, 2] розглядалися досить широке коло 

питань – від тих, що дозволяють на науковій основі діагностувати 

стратегічний потенціал, і до тих, що визначають стратегічне управ-

ління конкурентоспроможним потенціалом торговельного підприємст-

ва. І. Бузько, І. Дмитренко, Е. Сущенко у монографії “Стратегический 

потенциал : формирование приоритетов и развитие предприятия” [3] 
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досліджували сутність та особливості стратегічного потенціалу під-

приємства, його місце у розвитку суспільних відносин. Водночас у них 

спостерігалися і деякі недоліки. У роботах не достатньо обґрунтована 

логіка у розгляді стратегічного потенціалу. Автори починають виклад 

із питань його формування. Потім розглядалися проблеми стратегіч-

ного прогнозування та планування. І знову викладалися окремі пи-

тання формування стратегічного потенціалу. Незважаючи на зазначені 

недоліки, дані роботи містять багато інформації для розвитку страте-

гічного потенціалу торговельного підприємства. Але питанням прак-

тичного використання їхніх методологічних наробок на рівні торго-

вельних підприємств, на жаль, приділена не належна увага. 

Тому завданням даної роботи є визначення рівня готовності дос-

ліджуваних торговельних підприємств до змін. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток стратегічного потенціалу 

слід планувати з точки зору його структури, оскільки тільки при 

постійному розвитку кожної складової стратегічного потенціалу, вони 

разом будуть давати ефект синергічного зростання. Тому стратегічний 

потенціал потребує розвитку кожної його складової. 

Виконання програми розвитку стратегічного потенціалу призведе 

до суттєвих змін у діяльності торговельних підприємств. Оскільки ця 

програма охоплює всі аспекти діяльності торговельного підприємства. 

Однак перш, ніж проводити будь які зміни на торговельному підпри-

ємстві, необхідно оцінити його готовність до цих змін. 

Найбільш вдалою є методика оцінювання, що розроблена москов-

ською аудиторською компанією «Полімекс», яка дозволяє виявити де-

кілька ознак, ступінь прояву яких у діяльності торговельного підпри-

ємства характеризує його готовність до використання стратегічного 

управління і змін [3]. Ці ознаки виявляються на торговельному підпри-

ємстві у різній мері і характеризують його конкурентні переваги: виз-

наченість місії; визначеність цілей і стратегії торговельного підпри-

ємства; наявність налагодженого механізму збору, аналізу й обробки 

стратегічної інформації; робота з підвищення конкурентоспроможнос-

ті торговельного підприємства; адаптивність торговельного підпри-

ємства до можливих змін; орієнтованість торговельного підприємства 

на довгостроковий розвиток та підвищення соціального статусу; орга-

нізаційний поділ задач стратегічного управління від задач оператив-

ного управління; наявність штабних підрозділів, що здійснюють 

внутрішнє консультування з питань стратегічного розвитку; запрошен-

ня сторонніх консультантів для вирішення неспецифічних задач; пос-
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тійне інформування персоналу про стратегічні цілі і плани торговель-

ного підприємства; високий рівень організаційної культури; наявність 

на торговельному підприємстві ефективно функціонуючого кадрового 

та збутового підрозділу. 

Виявлення ступеня прояву ознак, що характеризують підготовле-

ність торговельного підприємства до використання принципів та мето-

дів стратегічного управління, проводилось за допомогою методу Дель-

фі та експертних оцінок. Експертами виступали керівники досліджува-

них торговельних підприємств м. Києва з досвідом роботи понад 7 

років. 

За організаційно-правовою формою досліджені торговельні під-

приємства розподіляються таким чином: 8 ТОВ (товариств з обмеже-

ною відповідальністю), 9 ПрАТ (приватних акціонерних товариств) і 

ПАТ (публічних акціонерних товариств). 

Для оцінювання готовності торговельного підприємства до роботи 

з використанням принципів стратегічного управління, менеджерам 

пропонують оцінити ступінь прояву кожного з перерахованих вище 

ознак у діяльності торговельного підприємства та виставити оцінки, 

що відповідають ступеню прояву тієї або іншої ознаки: «5» – якщо 

дана ознака на торговельному підприємстві проявляється у повному 

обсязі; «4» – якщо дана ознака проявляється не у повному обсязі; «3» – 

якщо дана ознака проявляється слабко; «2» – якщо дана ознака не 

проявляється. 

Зазначена методика може циклічно застосовуватися для контролю 

дієвості проведених заходів. 

Інтегральна оцінка готовності торговельного підприємства до змін 

(Ŝ) [1, с.79] може бути визначена за формулою: 
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де Sij – бальна оцінка j-го експерта ступеню прояву i-ї ознаки; n – 
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1 – якщо i-та ознака «найменш важлива»; 

2 – якщо i-та ознака «важлива»; 

3 – якщо i-та ознака «найбільш важлива». 
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Для спрощення прийнято, що всі ознаки мають однакову важли-

вість та k = 1. 

Інтегральний показник готовності досліджуваних торговельних 

підприємств до змін дорівнює 0,30. 

Ступінь готовності торговельних підприємств до змін варто оці-

нювати так: 

- дуже висока, якщо отриманий результат потрапляє у діапазон B2 – 

Bmax; 

- висока, якщо отриманий результат потрапляє у діапазон Bav – B2; 

- помірна, якщо отриманий результат потрапляє у діапазон B1 – Bav; 

- низька, якщо отриманий результат потрапляє у діапазон Bmin – B1. 

Розрахуємо за формулою 1 наступні порогові значення: Bmin = 0,2 – 

відповідає повному не прояву всіх ознак; Bsl = 0,3 – відповідає прояву 

слабкого значення всіх ознак; Bnp = 0,4 – відповідає випадку неповного 

прояву всіх ознак; Bmax = 0,5 – відповідає повному прояву всіх ознак. 

Після чого розраховуємо основні точки для порівняння вищезаз-

наченого показника. Розрахунок проводиться за формулами: 

)BB(75,0BB minsl1 
   (2) 

)BB(5,0B maxminav 
   (3) 

)BB(25,0BB прmaxпp2 
   (4) 

Порогові значення будуть знаходитися у межах: 

.425,0B;350,0В;275,0B 2аv1   

Рис. 1 відображає оцінку готовності досліджуваних торговельних 

підприємств до реалізації програми розвитку стратегічного потенціалу. 

Результат проведеного оцінювання свідчить про те, що дослід-

жувані торговельні підприємства готові до проведення змін. Зазвичай 

персонал підприємств негативно сприймає зміни. Але це відбувається 

через нерозуміння цих змін, оскільки розвиток торговельного підпри-

ємства покращить умови праці персоналу. 

Таким чином, досліджувані торговельні підприємства готові до 

ефективної реалізації програми стратегічного розвитку. Результатом 

реалізації цієї програми буде підвищення рівня стратегічного потен-

ціалу торговельного підприємства. 
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Рис. 1. Ступінь готовності досліджуваних торговельних підприємств до реалізації 

програми розвитку стратегічного потенціалу 

 

Висновки. Узагальнюючи зазначимо, що за допомогою методу 

Дельфі та експертного оцінювання у даній роботі визначено рівень 

готовності досліджуваних торговельних підприємств до змін. Розра-

хунки показали, що підприємства готові до змін, результатом реалі-

зації програми розвитку стратегічного потенціалу стане підвищення 

рівня стратегічного потенціалу досліджуваних торговельних підпри-

ємств. Однак, дана програма не може врахувати усіх факторів, що 

впливають на розвиток стратегічного потенціалу торговельного під-

приємства. Тому її можна розцінювати як один із прикладів пошуку 

шляхів вирішення проблеми, що буде надалі використовуватися для 

створення об’єктивних передумов та методологічного підґрунтя дос-

лідження напрямів вдосконалення процесу управління стратегічним 

потенціалом торговельного підприємства. 
 

 

В статье разработан план развития стратегического потенциала 

торгового предприятия. С помощью метода Дельфи и экспертного 

оценивания определенно уровень готовности исследуемых торговых 

предприятий к изменениям. Расчеты показали, что предприятия гото-

вы к изменениям, результатом реализации программы развития страте-

гического потенциала станет повышение уровня стратегического по-

тенциала исследуемых торговых предприятий. 

Ключевые слова: стратегический потенциал, стратегическое раз-

витие, эффективность управления стратегическим потенциалом. 

 

 

низький помірний дуже високий високий 

Bmin = 0,2 Bsl = 0,3 Bnp = 0,4 Bmax = 0,5 

B1 = 0,275 Bаv = 0,350 B2 = 0,425 

Підсумковий рейтинг 

0,30 
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The plan of development of strategic potential of trade enterprise is 

described in this article. By the method of Del'fi and expert evaluation is 

certainled a level of readiness of the investigated trade enterprises is to the 

changes. Calculations demonstrated that enterprises are ready to the 

changes, the result of realization of the program of development of strategic 

potential will be become by the increase of level of strategic potential of the 

probed trade enterprises. 

Key words: strategic potential, strategic development, efficiency of 

management strategic potential. 
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