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Метою статті є розробка та опис методологічних засад оцінювання ефективності 
конкурентної стратегії управління потенціалом конкурентоспроможності 
торговельного підприємства. 
В  процесі  дослідження  використовувались:  загальнонаукові  методи,  зокрема:  методи 
теоретичного  узагальнення  –  для дослідження теоретичних засад оцінювання 
ефективності стратегій та стратегічного управління торговельним підприємством; 
системний підхід – для обґрунтування методологічних засад оцінювання ефективності 
конкурентної стратегії управління потенціалом конкурентоспроможності 
торговельного підприємства, їх переваг та особливостей. 
Обґрунтовано сутність та засади методології оцінювання ефективності конкурентної 
стратегії управління потенціалом конкурентоспроможності торговельного 
підприємства. Визначено основні її особливості та переваги на відміну від інших.  
Наукова новизна полягає у розробці методологічних засад оцінювання ефективності 
конкурентної стратегії управління потенціалом конкурентоспроможності 
торговельного підприємства.   
Отримані результати дослідження направлені на здійснення оцінювання ефективності 
конкурентної стратегії управління потенціалом конкурентоспроможності 
торговельного підприємства, що повинно проводитись в межах реалізації наступальної 
конкурентної стратегії управління потенціалом конкурентоспроможності для вчасного 
виявлення ймовірних відхилень фактичних результатів від запланованих та здійснення 
коригування управлінських рішень, стратегії та тактики управління потенціалом 
конкурентоспроможності, для забезпечення якісного управління діяльністю 
торговельного підприємства та забезпечення високого рівня його 
конкуреноспроможності протягом всього життєвого циклу у довгостроковій 
перспективі. Вони можуть бути використані для удосконалення засад управління на 
торговельних підприємствах. 
 
The purpose of the article is to develop and describe methodological bases for evaluating the 
effectiveness of a competitive strategy for managing the competitiveness of a trading enterprise. 
After all, the problem of evaluating the effectiveness of a competitive strategy of a trading 
company pursues the task of determining the ultimate effectiveness of strategic management of 

 



 

the trading enterprise on the basis of actually achieved results and the fulfillment of the set goals 
and objectives, at the same time, a complex universal system of evaluation of the strategy 
implementation is not yet formed. 
In the course of the research were used: general scientific methods, in particular: methods of 
theoretical generalization - to study the theoretical principles of evaluating the effectiveness of 
strategies and strategic management of a trading enterprise; systematic approach - to 
substantiate the methodological bases for evaluating the effectiveness of a competitive strategy 
for managing the competitiveness of a trading enterprise, their advantages and features. 
The essence and principles of methodology for evaluating the effectiveness of a competitive 
strategy for managing the competitiveness of a trading enterprise are substantiated. Its main 
features and advantages are unlike any other. 
The scientific novelty lies in the development of methodological bases for evaluating the 
effectiveness of a competitive strategy for managing the competitiveness of a trading enterprise. 
The results of the study are aimed at evaluating the effectiveness of a competitive strategy for 
managing the competitiveness of a trading company, which should be carried out within the 
implementation of an offensive competitive strategy for managing the competitiveness potential 
for timely identification of likely deviations from the actual results and adjusting the 
management competitiveness strategy, to ensure quality Board activities and commercial 
enterprise to ensure a high level of its competitiveness throughout the life cycle in the long term. 
They can be used to improve management principles in trading enterprises. 
 
Ключові слова: концепція, модель, методологія, засади, стратегія, оцінювання, 
параметри, показники, потенціал конкурентоспроможності, торговельне підприємство.  
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Постановка проблеми. Проблема оцінювання ефективності конкурентної стратегії торговельного 
підприємства переслідує завдання визначення кінцевої ефективності стратегічного управління діяльністю 
торговельного підприємства виходячи з фактично досягнутих результатів та виконання визначених цілей та 
завдань. Водночас, на сьогодні ще не сформована комплексна універсальна система оцінки ефективності 
реалізації стратегії. У зв'язку з цим виникає подвійна проблема: розуміння ефективності реалізації стратегії і 
неможливості універсальної трактування даного поняття, а також безпосередня економічна оцінка 
ефективності, яка повинна бути універсальною або наближеною до такої для можливості використання на 
підприємствах різного типу.  

Все це вимагає від кожного торговельного підприємства, що здійснює реалізацію конкурентної 
стратегії та має на меті продовжувати ефективну діяльність протягом довгострокового періоду, постійно 
здійснювати оцінювання ефективності власної конкурентної стратегії та, у випадку необхдіності, проводити 
вчасне коригування управлінських рішень, стратегії та тактики управління потенціалом 
конкурентоспроможності підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню стратегічного управління, стратегічного 
управління конкурентоспроможністю та потенціалом конкурентоспроможності підприємств, а також 
оцінюванню ефективності даного процесу приділено увагу в працях багатьох вітчизняних та іноземних 
вчених, зокрема: Д. Аакера, Л. Абалкіна, О. Виханського, І. Гуркова, П. Дойля, П. Друкера, Ф. Котлера, Д. 
Кревенса, М. Мескона, А. Смолкіна, Е. Уткіна, Р. Фатхутдінова, А. Челенкова та інших. Теорію та 
методологію функціонування та управління потенціалом торговельних підприємства всебічно представлено 
в наукових працях І. Абдукарімова, В. Апопія, С. Бабенка, О. Березіна, В. Гончаренка, Я. Качмарика, В. 
Момота, А. Пантелеймоненка, Н. Педченка, М. Рогози тощо.  

Постановка завдання. Метою статті є розробка та опис методологічних засад оцінювання 
ефективності конкурентної стратегії управління потенціалом конкурентоспроможності торговельного 
підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. З метою оцінювання ефективності реалізації стратегії 
управління торговельним підприємством, на нашу думку, слід обирати критерій, який би був здатний надати 
комплексну характеристику сукупності якостей і показників порівняння, за допомогою яких проводиться 
оцінка. Проблема пошуку критерію полягає, в першу чергу, в тому, що кількість різноманітних критеріїв є 
доволі значною, хоча перелік критеріїв, які підлягають саме конкретному аналізу є доволі обмеженим. З 
огляду на це, при здійсненні оцінювання та аналізу використовуються, як правило, опосередковані 

 



 
показники, наприклад, коефіцієнти корисної дії, якість, багатовимірні зростання, стабільність, готовність до 
організаційних змін, ефективність застосовуваних механізмів стратегічного управління і контролю та інші. 
Для комплексного оцінювання ефективності конкурентної стратегії торговельного підприємства необхідно 
визначити, наскільки точно підприємство йде до поставленої мети і реалізує завдання стратегічного 
розвитку. Стратегічний розвиток на стадії становлення не завжди підтримується високим рівнем прибутку, 
супроводжується високими ризиками втрат. Здатність підприємства до швидких змін, готовність прийняти 
ризик і гнучкість в прийнятті рішень стають більш значимими проміжними і ефективності реалізації 
стратегічного розвитку підприємства, ніж його прибутковість. Безумовно, можливо виділити основний 
показник, але, в такому випадку, основна проблема полягатиме в тому, який саме з показників може 
виконувати цю роль. Якщо для окремого об'єкту можуть бути використані показники одного типу, то для 
ситуації порівняння альтернатив підбір критеріїв, скоріше за все, буде іншим, а самі якісні показники 
можуть нести взагалі інше змістовне навантаження. Всебічна економічна оцінка варіантів передбачає 
детальний облік очікуваних результатів реалізації того чи іншого варіанту і пов'язаних з ними витрат. Такий 
вибір повинен бути орієнтований не лише на втілення кінцевої мети, але і на максимальну ефективність 
проміжних рішень та орієнтирів, адже стратегія розрахована на тривалий проміжок часу. Моніторинг, 
контроль та оцінка, що здійснюються протягом всього періоду стратегічного управління дозволяють 
простежити ефективність всього переліку рішень і кількісно визначити можливі відхилення в процесі 
реалізації стратегічної мети. У виборі між кількісним і якісним методами оцінки ефективності реалізації 
конкурентної стратегії торговельного підприємства необхідно враховувати, які саме результати необхідно 
маємо на меті отримати, в якому вираженні, що і як слід оцінювати, визначити методи використання. 

Існуючі методи економічної оцінки ефективності стратегічного розвитку підприємства, окрім того, 
що мають характерні особливості і сфери застосування, мають також певні недоліки та обмеження з точки 
зору оцінки ефективності стратегії розвитку підприємства, що є цілком очевидним. Значна частина 
науковців вважають, що на сьогодні вже недостатньо використання лише традиційних методів оцінки 
економічної ефективності, які будуються на підставі даних бухгалтерського обліку, управлінської та 
фінансової звітності. Як наслідок, для отримання більш якісних результатів, вони пропонують 
використовувати більш динамічні системи оцінювання через показники вартості, які відносяться до 
фінансово-економічної групи, а особливістю даного підходу є те, що зазначені показники можуть 
використовуватись для оцінювання будь-якого об'єкта та задовольняти різноманітні вимоги власників та 
менеджерів підприємства, адже будь-яка вимога відображається в вартісному вираженні. Таким чином, для 
оцінки ефективності стратегії вартість можна розбити на декілька з урахуванням утворюючих факторів, які 
згодом будуть переведені в ранг критерію. Після цього залишається лише збалансувати обрані показники, 
інтегрувати їх в загальну систему оцінки системи показників і принципів її формування - відхилення 
критерію в значимості може спричинити суттєві неточності в оцінці отриманих даних, адже встановлення 
причинно-наслідкових зв'язків між вартістю і іншими цільовими показниками формалізує альтернативу і 
обґрунтування її вибору, безпосередньо впливає на прийняття рішення і на реалізацію стратегії.  

Слід також зазначити про активне використання показників, які характеризують економічний 
потенціал підприємства. У такому випадку економічна оцінка ефективності стратегії стосується поточного 
стану справ, що дозволяє встановити необхідні причинно-наслідкові зв'язки між стратегічними цілями, 
стратегією і поточним плануванням, задаючи необхідні збалансовані коефіцієнти показників, сукупність 
показників, характеристик і причинно-наслідкових зв'язків динамічна і потребує постійного контролю, що 
визначає при виборі оптимальної стратегії розвитку множинність альтернатив передбачуваних маршрутів 
інноваційного розвитку підприємства і його поведінки в одиницю часу [1]. В той же час, відсутність 
безпосереднього зв'язку з вартістю підприємства і ефективним розвитком є головним недоліком орієнтації 
на оцінювання віддачі від вкладеного капіталу: наприклад, деякі показники (рентабельність інвестицій 
(ROI), внутрішня норма прибутковості (IRR), рентабельність вкладеного капіталу (ROCE), рентабельність 
чистих активів (RONA), рентабельність активів (ROA)та ряд інших) мають низьку кореляцію з формуванням 
вартості підприємства. При здійсненні оцінки стратегічних рішень за допомогою системи цих показників, є 
ймовірність отримання помилкових даних про зростання компанії, а орієнтація більшості концепцій на 
відносні показники стає причиною описового характеру зростання, а не його якості. 

У практичному розвитку концепції управління, націленої на створення вартості (Value Based 
Мanagement), в економічній науці та практиці були розроблені методики оцінки створеної вартості в 
результаті реалізації стратегії. Найбільш відомі такі показники, як EVA (Economic Value Added), MVA, SVA, 
CVA, CRFOI, тощо. В основі цих концепцій лежать ключові показники вартості - витрати на власний і 
позиковий капітал, доходи, які генеруються існуючими активами, істотні недоліки названих методик:  

- неможливість проведення достовірної оцінки ефективності вжитих рішень; 
- надмірний акцент на разове збільшення цільових показників на шкоду результативності стратегії в 

цілому; 
- істотні похибки на довгостроковому горизонті планування; 
- висока чутливість до точності складених прогнозів; 
- необхідність в додаткових коригувальних розрахунках в окремих методиках (до 150 поправок) [2]. 
Здійснений нами аналіз методів оцінювання ефективності стратегій та конкурентних стратегії 

підприємств, в тому числі торговельних підприємств, дозволяє стверджувати, що в останні роки значного 

 



 
поширення набули змішані підходи до оцінювання, які розглядають збалансовану систему показників (як 
фінансових, так і нефінансових), принципи якої за Р. Капланом і Д. Нортоном полягають в наступному: 

- причинно-наслідковий зв'язок всіх показників; 
- зв'язок результуючих показників, які організація має можливість виміряти після закінчення 

певного періоду, і попереджувальних показників, які можна виміряти миттєво; 
- зв'язок всіх показників з фінансовими результатами діяльності [3]. 
Зазначена система спрямована на поєднання показників в грошовому вираженні з операційними 

вимірниками таких аспектів діяльності підприємства, як задоволеність клієнта, внутрішні бізнес-процеси, 
інноваційна активність і здатність підприємства до розвитку. Вона покликана дати відповіді на такі 
найважливіші для підприємства питання: 

- як його оцінюють клієнти (проекція маркетингу); 
- які процеси можуть забезпечити підприємству надзвичайний стан (проекція внутрішніх бізнес-

процесів); 
- яким чином можна домогтися подальшого поліпшення становища (проекція інновацій та 

навчання); 
- як оцінюють підприємство власники і потенційні інвестори (фінансовий аспект). 
Таким чином, збалансована система показників об'єднує інтереси представників зовнішнього 

середовища, самого підприємства як суб'єкта економіки (ринку), а також персоналу організації, охоплюючи 
такі завдання: 

- чотири взаємопов'язані аспекти діяльності підприємства, зміна в одному з яких незмінно відбитися 
на інших; 

- моніторинг як матеріальних, так і нематеріальних (інтелектуальних) активів (зв'язку між 
монетарними і немонетарними показниками); 

- стратегічний і оперативний рівень управління, минулі і майбутні результати, а також внутрішні і 
зовнішні аспекти діяльності підприємства. 

В той же час, якість реалізації стратегічного плану оцінюється співвідношенням досягнутих 
результатів і поставлених цілей. Результативність визначається рівнем реалізації стратегії, який 
відстежується шляхом зіставлення досягнутих показників і планових показників, що характеризують рівень 
розвитку торговельного підприємства. Ступінь реалізації стратегії розвитку характеризується коефіцієнтом 
виконання програми стратегічного розвитку. В той же час, необхідно виділити наступні методологічні 
принципи інтерпретації результатів стратегії: 

- оцінка похибки, тобто необхідність визначення та оцінки відхилень фактичних значень реалізації 
стратегії від планових; 

- відсутність конкретних значень кількісних планових техніко-економічних показників в стратегії; 
- превалювання якісних показників в стратегії; 
- використання специфічної шкали вимірювання як для якісних, так і для кількісних показників; 
- використання наближених даних та значень; 
- потреба пошуку варіантів управління на рівні певних абсолютних  оптимальних значень; 
- наявність певних складнощів в розумінні дійсності та середовища; 
- ймовірнісний характер параметрів системи стратегічних показників; 
- застосування не лише об'єктивних, а й суб'єктивних критеріїв оцінки як результатів формування та 

планування стратегії, так і загроз та ризиків її реалізації. 
З огляду на все вищезазначене, для здійснення оцінки ефективності обраної стратегії торговельного 

підприємства пропонуємо використовувати інтегральний показник результатів реалізації наступальної 
конкурентної стратегії управління потенціалом конкурентоспроможності торговельного підприємства (Ir), 
що може бути визначений як середньоарифметичне значення його основних параметрів: 

 

,      (1) 
 
де І рен - оцінка ступеня рентабельності; 
І діл.акт. - оцінка ступеня ділової активності; 
І ст. - оцінка ступеня фінансової стійкості; 
І кон.ст. - оцінка ступеня досяжності конкурентного стану. 
Для визначення значень параметрів І рен, І діл.акт., І ст. та І кон.ст. пропонуємо ввести п'ятибальну 

оціночну систему, де 5 - найвище значення, а 1 - найнижче значення. Оцінка кожного параметру, що 
використовується для розрахунку інтегрального показника, визначається як середньоарифметичне значення 
ряду показників, що включаються до групи даного параметру. 

З метою оцінки ступеня рентабельності пропонується використовувати такі показники (табл. 1): 
- розмір прибутку; 

 



 
- рентабельність активів; 
- рентабельність обігових коштів; 
- чиста маржа; 
- рентабельність загальних активів. 
 

Таблиця 1. 
Критерії оцінки показників рентабельності торговельного підприємства 
Показник Значення Бали 

∑ пр факт > ∑ пр план 5 
∑ пр факт = ∑ пр план 3 

Розмір прибутку (∑ пр) 

∑ пр факт < ∑ пр план 1 
РА факт > РА план 5 
РА факт = РА план 3 

Рентабельність активів (РА) 

РА факт < РА план 1 
Р об.к факт > Р об.к план 5 
Р об.к факт = Р об.к план 3 

Рентабельність обігових коштів (Р об.к) 

Р об.к факт < Р об.к план 1 
ЧМ факт > ЧМ план 5 
ЧМ факт = ЧМ план 3 

Чиста маржа (ЧМ) 

ЧМ факт < ЧМ план 1 
Р заг.акт факт > Р заг.акт план 5 
Р заг.акт факт = Р заг.акт план 3 

Рентабельність загальних активів (Р 
заг.акт) 

Р заг.акт факт < Р заг.акт план 1 
 

З метою оцінки ступеня ділової активності пропонується використовувати такі показники (табл. 2): 
- обсяг активів; 
- обіговість активів; 
- обіговість робочого капіталу; 
- обіговість дебіторської заборгованості. 
 

Таблиця 2. 
Критерії оцінки показників ділової активності торговельного підприємства 
Показник Значення Бали 

∑ ак факт > ∑ ак план 5 
∑ ак факт = ∑ ак план 3 

Обсяг активів (∑ ак) 

∑ ак факт < ∑ ак план 1 
Об ак факт > Об ак план 5 
Об ак факт = Об ак план 3 

Обіговість активів (Об ак) 

Об ак факт < Об ак план 1 
Об кап факт > Об кап план 5 
Об кап факт = Об кап план 3 

Обіговість робочого капіталу (Об кап) 

Об кап факт < Об кап план 1 
Об деб.заб. факт > Об деб.заб. план 5 
Об деб.заб. факт = Об деб.заб. план 3 

Обіговість дебіторської заборгованості 
(Об деб.заб.) 

Об деб.заб. факт < Об деб.заб. план 1 
 

З метою оцінки ступеня фінансової стійкості пропонується використовувати такі показники (табл. 
3): 

- коефіцієнт поточної ліквідності; 
- коефіцієнт абсолютної ліквідності; 
- коефіцієнт автономії. 
Встановлення окремих планових значень показників фінансової стійкості торговельного 

підприємства, на нашу думку, не є обов'язковим, адже в економічній науці та практиці діяльності 
торговельних підприємств давно визначені оптимальні їх значення, які ми і взяли за основу для оцінювання. 
Тому, ми вважаємо, що виконання цих значень є достатньою умовою для підтвердження ефективного 
управління підприємством. Інша ситуація може виникнути лише у випадку кризового стану підприємства, 
де встановлення планових показників покращення фінансової стійкості підприємства вбачається доцільним. 

 
 
 

 



 
Таблиця 3. 

Критерії оцінки показників фінансової стійкості торговельного підприємства 
Показник Значення Бали 

К-т пот.лік > 1 5 
К-т пот.лік = 1 3 

Коефіцієнт поточної ліквідності  
(К-т пот.лік) 

К-т пот.лік < 1 1 
К-т аб.лікв. > 0,2 5 
К-т аб.лікв. = 0,2 3 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності  
(К-т аб.лікв.) 

К-т аб.лікв. < 0,2 1 
К-т авт > 1 5 
К-т авт = 1 3 

Коефіцієнт автономії (К-т авт) 

К-т авт < 1 1 
 

З метою оцінки ступеня досяжності конкурентного стану пропонується використовувати такі 
показники (табл. 4): 

- місце торговельного підприємства на ринку; 
- місце торговельного підприємства на субринку; 
- місце торговельного підприємства в секторі. 
 

Таблиця 4. 
Критерії оцінки ступеня досяжності конкурентного стану торговельного підприємства 

Показник Значення Бали 
факт > план 5 
факт = план 3 

Місце торговельного підприємства на 
ринку  

факт < план 1 
факт > план 5 
факт = план 3 

Місце торговельного підприємства на 
субринку 

факт < план 1 
факт > план 5 
факт = план 3 

Місце торговельного підприємства в 
секторі 

факт < план 1 
 

Для розрахунку результативності та ефективності наступальної конкурентної стратегії управління 
потенціалом конкурентоспроможності торговельного підприємства (Ir) вважаємо за необхідне встановити 
максимальне значення даного інтегрального показника на рівні 5 із виділенням 3 рівнозначних інтервалів, 
які характеризують якість реалізації наступальної конкурентної стратегії управління потенціалом 
конкурентоспроможності торговельного підприємства: 

- 1,0 ÷ 2,33 – найнижче значення, що характеризує неефективну реалізацію торговельним 
підприємством стратегії; 

- 2,34 ÷ 3,67 – середнє значення, що характеризує оптимальну реалізацію торговельним 
підприємством стратегії; 

- 3,68 ÷ 5,00 – найвище значення, що характеризує ефективну реалізацію торговельним 
підприємством стратегії.  

Вибір саме 3 інтервалів визначено нами експертним шляхом ефективності діяльності підприємств і 
є найбільш оптимальним, адже, з одного боку, він дозволяє більш точно визначити причинно-наслідкові 
зв'язки та впливи різноманітних показників, факторів, що було б складно зробити у випадку 4 інтервалів, з 
іншого боку, оцінка є більш предметною, а не загальною, як може бути у випадку вибору 2-х інтервалів, що, 
навпаки, ускладнює визначення причинно-наслідкових зв'язків та впливів різноманітних показників, 
факторів, тощо. 

Залежно від отриманого результату реалізації конкурентної стратегії управління потенціалом 
конкурентоспроможності торговельного підприємства його власники та керівники здійснюють коригування 
управлінських рішень, стратегії та тактики управління потенціалом конкурентоспроможності підприємства. 

Висновки з проведеного дослідження. Підсумовуючи вищевикладене, можна стверджувати, що в 
цілому даний агрегований показник - Ir характеризує якість реалізації наступальної конкурентної стратегії 
управління потенціалом конкурентоспроможності торговельного підприємства. Сама ж розроблена та 
запропонована методика оцінки ефективності реалізації наступальної конкурентної стратегії управління 
потенціалом конкурентоспроможності торговельного підприємства має практичне спрямування і може 
використовуватись торговельними підприємствами при реалізації конкурентних стратегій. Розроблені 
методичні рекомендації розширюють інструментарій оцінки процесів стратегічного управління, сприяють 
підвищенню ефективності стратегічних управлінських рішень власників та менеджерів торговельних 
підприємств. 
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