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П
ідприємство як відкрита система функціо-

нує в бізнес-просторі, що характеризується 

високою швидкістю змін і складністю їх пе-

редбачення, вимірювання, оцінювання та прогно-

зування. Однією з найважливіших умов збереження 

конкурентних переваг на ринку в умовах посилення 

конкурентної боротьби є розвиток підприємства, що 

забезпечується обґрунтованими управлінськими рі-

шеннями та функціональними технологіями менедж-

менту, які вирізняються результативністю, гнучкістю, 

інноваційністю, а також мають довгостроковий ха-

рактер. Ураховуючи складність завдань управління 

розвитком підприємства як процесу цілеспрямова-

них змін, виникає необхідність у розробці та вико-

ристанні науково обґрунтованих сучасних технологій 

оцінки розвитку підприємства. Це й обумовлює ак-

туальність обраного напряму наукового дослідження.

У сучасній науково-практичній літературі пред-

ставлено широкий спектр праць, у яких розкрива-

ються теоретико-методичні засади оцінки розвитку 

підприємств. Зокрема, результати досліджень Б. Ан-

друшківа, В. Герасимчука, П. Друкера, А. Загородньо-

го, Р. Каплана, М. Коробова, О. Кузьміна, Д. Нортона, 

Р. Пєтухова, Т. Пітерса з оцінювання результативно-

сті й ефективності фінансово-господарської діяль-

ності формують методологічне підґрунтя оцінюван-

ня розвитку підприємств. В. Верба, Ю. Погорєлов,  

О. Раєвнєва у своїх роботах розкривають концеп-

туальні положення управління розвитком і його 

вимірювання. І. Булєєв, Н. Брюховецька, С. Дунда,  

Т. Кушнір, В. Пономаренко, О. Посилкіна, В. Саму-

ляк, Є. Смирнов, Р. Фещур, М. Чорна досліджують 

методичні підходи до оцінки розвитку підприємств 

різних сфер діяльності. Водночас проблемні питання, 

пов’язані з оцінкою розвитку підприємств роздрібної 

торгівлі (у подальшому – ПРТ), досліджені фрагмен-

тарно та потребують системного вивчення.

Метою статті є формування концептуальних 

засад оцінки розвитку ПРТ. Для досягнення визна-

ченої мети вирішено такі завдання: визначено цілі 

оцінки розвитку ПРТ; обґрунтовано необхідність 

застосування певних підходів, принципів, методів і 

критеріїв, інформаційного забезпечення для оцінки 

розвитку ПРТ.

Теоретичне дослідження потребує контент-ана-

лізу з метою уточнення термінів та понять, що вико-

ристовуються. В основу термінологічного підходу по-

кладено не лише вивчення історії становлення та ана-

ліз термінів і позначуваних ними понять, але й роз-

робка, уточнення, поглиблення понятійного апарату, 

встановлення підпорядкованості та взаємозв’язку 

понять, що складають основу наукового дослідження.

Одним із основних проблемних питань теорії 

розвитку є його адекватна оцінка. Узагальнення під-

ходів до визначення оцінки знаходимо в досліджен-

нях І. Гречиної, яка розглядає оцінку як:

 відображення погляду фізичної або юридич-

ної особи щодо стану кількісних і якісних па-

раметрів процесу, явища, рівня та динаміки 

показника;

 представлений у кількісному вигляді висно-

вок фізичної або юридичної особи щодо сту-

пені до¬сягнення мети (формується на осно-

ві рівня та динаміки показників);

 аналітична процедура вироблення якісної ха-

рактеристики динаміки показника, процесу, 

системи [1, с. 218–219].

Значною мірою підходи до визначення оцінки 

обумовлені сферою діяльності, в якій застосовується 

оцінка, та метою її проведення. Виходячи зі спрямо-

ваності даного дослідження пропонується таке ви-

значення: оцінка розвитку підприємств роздрібної 

торгівлі – це висновок суб’єкта оцінки про стан роз-

витку за його основними видами та характеристика-

ми, сформований у результаті аналітичних процедур 

відповідно до визначених цілей. 

А
наліз наукових публікацій щодо сутності тер-

міна «розвиток підприємства» показав, що не 

існує єдиного підходу до його розуміння. Так, 

розвиток як загальнонаукову категорію, яку мож-

на проецирувати щодо підприємства, розглядають 

з трьох сторін: як закон, як принцип та як явище. 

Розвиток як закон характеризує перехід від одного 

буття до іншого, причому наступний стан буття буде 

іншим, ніж попередній, за кількісними та/або якіс-

ними характеристиками. Традиційно вважають, що 

майбутній стан буде кращим за попередній. Розвиток 

як явище є протилежним до буття, яке знаходиться 

в незмінному стані. Розвиток як принцип є характе-

ристикою буття, його невід’ємною ознакою, що також 

зумовлює можливість подальших змін буття [2, с. 31]. 

Раєвнєва О. В. [3, с. 99–104] виділяє три основні групи 

поглядів учених на категорію «розвиток» – розвиток 

як: необоротний, спрямований, закономірний і уні-

кальний процес змін відкритої системи у просторі та 

часі; процес якісних змін у структурі системи; процес 

адаптації системи до зовнішнього середовища, яке 

динамічно змінюється.

Інший підхід до визначення суті розвитку під-

приємства дозволяє розглядати його, з одного боку, 

як такий тип змін, що підвищує ступінь організо-

ваності системи, а з іншого – як виділену у складі 

підприємства систему, в якій об’єднані інноваційні 

процеси, що ведуть до кількісних та якісних змін у 

всіх функціональних галузях підприємства, а також 

контури її управління на основі зворотних зв’язків, 

у яких розв’язуються завдання стратегічного й так-

тичного управління та запускаються механізми само-

організації оперативного управління розвитком [4, 

с. 100]. Отже, незважаючи на поширеність поняття 

«розвиток», у науці не існує універсального визна-

чення категорії «розвиток підприємства». Проте ця 
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категорія, поряд з притаманними їй особливостями 

трактування різними авторами, має спільні характе-

ристики. Такими характеристиками є: процесність, 

наявність змін і перехід з одного стану в інший.

Узагальнення наукових поглядів на трактуван-

ня поняття «розвиток підприємства» дозволило 

сформувати авторське визначення цього терміна як 

цілеспрямованого безперервного руху в просторі та 

часі, який являє собою сукупність процесів змін, що 

приводить до переходу підприємства як відкритої со-

ціально-економічної системи в новий стан.

Оскільки категорія розвитку є достатньо склад-

ною, причому як на загальнонауковому рівні, так і в 

галузі економіки, видається доцільним розглянути 

підходи до систематизації розвитку щодо типоло-

гії змін. Спираючись на результати компаративного 

аналізу [3; 5–13] та власні дослідження, а також за-

пропоноване визначення поняття «розвиток підпри-

ємства», й ураховуючи поліфонічність його сутності, 

комплексність та багатогранність цього явища щодо 

особливостей функціонування підприємств, запро-

поновано дворівневу типологію розвитку, де ви-

окремлено типи розвитку підприємства за природою 

змін (рис. 1).

Н
а першому рівні виділено види розвитку за 

природою змін (кількісні, структурні, якісні 

зміни). На другому рівні – види розвитку за 

класифікаційними ознаки як об’єкти оцінки. Харак-

терні риси щодо спрямування змін у процесі розви-

тку наведено в табл. 1. Отже, необхідним стає чіт-

ке визначення сутнісних характеристик кількісних, 

структурних і якісних змін, що стає теоретичним 

підґрунтям виокремлення критеріїв, моделей і по-

казників оцінки як складових елементів методичного 

інструментарію оцінки розвитку ПРТ.

Для забезпечення розвитку ПРТ необхідно 

мати дієвий методичний інструментарій, який забез-

печить об’єктивність його як кількісної, так і якісної 

оцінки. 

Формування адекватної системи оцінки розви-

тку ПРТ потребує визначення такої моделі оцінки 

розвитку суб’єктів господарювання цієї галузі, за ре-

зультатами якої можна виробляти ефективні управ-

лінські рішення. Це зумовлює необхідність критич-

ного розгляду існуючого методичного інструмента-

рію оцінки із метою визначення найбільш придатних, 

що впливають на ефективність функціонування під-

приємства.
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Першій рівень – комплексний тип розвитку підприємства

За природою змін

Кількісні
зміни

Якісні
зміни

Другий рівень – класифікаційна ознака та тип розвитку

За масштабом змін: розвиток
зростання, зменшення

За інтенсивністю змін: 
високої, помірної, низької

 інтенсивності

За інтегрованістю змін:
інтегрований, елементний 

розвиток

За вектором змін: 
позитивний, негативний 

розвиток

За характером динаміки змін: 
розвиток прогресивний, 

регресивний

За збалансованістю: 
стійкий (збалансований), нестійкий 

(незбалансований) розвиток

За збалансованістю: 
стійкий (збалансований), 

нестійкий (незбалансований) розвиток

Рис. 1. Типологія розвитку підприємства роздрібної торгівлі
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Таблиця 1

Систематизація типів розвитку з позиції внутрішнього середовища підприємства

Класифікаційна  

ознака
Тип розвитку Характеристика процесу розвитку

1. За масштабом змін
Зростання Зростання масштабності діяльності (вище середнього за страте-

гічною групою підприємств-конкурентів або галузевого рівня

Зменшення Зменшення масштабності діяльності (вище середнього за страте-
гічною групою підприємств-конкурентів або галузевого рівня

2. За вектором змін 
Позитивний Зміни, які відповідають цільовій функції діяльності підприємства

Негативний Зміни, що перешкоджають реалізації цільової функції діяльності 
підприємства

3. За інтенсивністю 
змін

Високої інтенсивності Зміни в соціально-економічній системі підприємства відбува-
ються з високою інтенсивністю (швидкістю за одиницю часу)

Помірної інтенсивності Зміни в соціально-економічній системі підприємства 
відбуваються на рівні швидкості в попередні періоди

Низької інтенсивності Інтенсивність змін у соціально-економічній системі 
підприємства знижується 

4. За характером 
динаміки змін

Прогресивний Зміни щодо набуття нової, більш високих параметрів діяльності 
підприємства та підвищення ефективності функціонування

Регресивний Зміни призводять до погіршення параметрів діяльності, тобто 
рух системи відбувається за спадною траєкторією 

5. За інтегрованістю 
змін

Інтегрований
Зміни відбуваються в декількох структурних елементах процесу 
функціонування одночасно, взємозв’язок впливів яких може 
створювати синергетичний ефект 

Елементний
Зміни відбуваються в межах одного структурного елемента, 
бізнес-процесу та істотно не впливають на інші характеристики 
підприємства

6. За збалансованістю 

Стійкий (збалансований)
Зміни сприяють забезпеченню фінансової рівноваги 
підприємства, що відображається тенденцією значень 
показників фінансової стійкості та платоспроможності

Нестійкий (незбалансо-
ваний)

Зміни призводять до втрати фінансової рівноваги, тобто відбу- 
ва ється погіршення фінансової стійкості та платоспроможності 
підприємства

7. За характером  
використання ресурсів

Інтенсивний Зміни відбуваються за рахунок інтенсивного типу використання 
ресурсів або сприяють його досягненню

Екстенсивний Зміни відбуваються за рахунок екстенсивного типу використан-
ня ресурсів

Таким чином, концептуальний підхід до оцінки 

розвитку ПРТ, по-перше, являє собою систему погля-

дів на суть оцінки розвитку ПРТ; по-друге, як суб’єкт 

оцінки визначає конкретне ПРТ; по-третє, комплек-

сне системне бачення оцінки розвитку дозволило ви-

ділити обов’язкові елементи (мета, підходи, принци-

пи, методи, критерії (показники), інформаційне забез-

печення). При цьому всі виділені елементи запропо-

новано розглядати з позиції як загальних особливос-

тей оцінки розвитку, так і його специфіки щодо ПРТ. 

Відповідність системного підходу завданням 

підвищеної складності обумовлює його широкий 

спектр застосування в сучасних дослідженнях. Най-

більш повне економічне бачення об’єкта з’являється 

в разі, коли він розглядається як система. Якщо один 

і той самий об’єкт може реалізувати кілька цілей, то 

щодо кожної він виступатиме як самостійна система. 

Ґрунтуючись на цій позиції, підкреслимо, що оцінка 

ПРТ має бути спрямована на досягнення конкрет-

ної цілі, що доводить необхідність застосування ці-

льового підходу.

К
омплексний підхід, як зазначають B. Швирев 

та Б. Юдин, треба розглядати як особливий 

різновид системного [14]. При цьому систем-

ний підхід набуває форми комплексного в разі, коли 

йдеться про дослідження систем, до складу яких 

входять елементи, які одночасно функціонують в ін-

ших системах, причому інших за своєю природою,  

з якими комплексні системи на цій підставі пов’язані 

складними функціональними та іншими залежностя-

ми. Тобто комплексний підхід породжений необхід-
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ністю дослідження комплексів як особливих систем. 

Розглядаючи розвиток як складну систему взаємодій 

кількісних, структурних і якісних змін, вважаємо до-

цільним і необхідним під час його оцінки застосову-

вати системний та комплексний підходи.

Ґрунтуючись на баченні оцінки розвитку ПРТ 

як певного висновку, сформованого в результаті 

аналітичних процедур, тобто певної послідовності 

дій, необхідним є використання процесного підходу. 

Виходячи із запропонованого визначення розвитку 

підприємства, можна визнати, що зміни мають про-

цесуальний характер, тобто становлять сукупність 

послідовних дій або послідовність явищ, станів під-

приємства. Схематично процесний підхід до оцінки 

розвитку ПРТ представлено на рис. 2.

чити комплекс цілей та відповідних критеріїв оцінки 

(табл. 2).

Таким чином, до сукупності підходів до оцін-

ки розвитку ПРТ необхідно віднести такі: сис-

темний, комплексний, процесний, цільовий, які є 

обов’язковими для досягнення будь-якої цілі з визна-

ченої сукупності; структурно-функціональний, дина-

мічний – які є обов’язковими лише для окремих цілей 

з визначеної сукупності.

Застосування системи визначених критеріїв до-

зволяє здійснити комплексну оцінку розвитку. У разі 

проведення оцінки за певним напрямом (метою) про-

понується використовувати відповідний критерій, 

а не всю систему. Підкреслимо, що оцінку за тим чи 

іншим критерієм необхідно здійснювати на основі 

Існуючий 
стан системи 

С1  

Стан
системи

 
 

 

 
  

 

 
 

 

Новий стан  
системи 

С’1

Стан
системи

С’1

Стан
системи

С"1
n

С2

Процес змін

Розвиток

Рис. 2. Розвиток як сукупність процесів змін

В
иходячи з авторського підходу до типізації 

розвитку ПРТ, потреб і вимог часу мета оцін-

ки може бути різною. До того ж, розглядаючи 

систему як сукупність взаємопов’язаних структурних 

елементів, кожен з яких несе своє функціональне на-

вантаження, вважаємо доцільним у одних конкрет-

них ситуаціях щодо оцінки структурних змін вико-

ристання структурно-функціонального, а в інших –  

оцінка кількісних, структурних, якісних змін у дина-

міці – динамічного підходу. 

Враховуючи комплексність поняття розвитку 

та те, що ПРТ є досить складною системою, до якої 

входять безліч підсистем, а також спираючись на за-

пропоновану типологію розвитку ПРТ, можна визна-

Таблиця 2

Цілі та критерії оцінки розвитку підприємства роздрібної торгівлі

Тип розвитку Мета Критерій

За масштабом змін Визначення масштабу змін Масштабність 

За вектором змін Визначення вектору змін Векторність

За інтенсивністю змін Визначення інтенсивності змін Інтенсивність

За характером динаміки змін Визначення характеру динаміки змін Прогресивність

За інтегрованістю змін: Визначення рівня розвитку кожної зі сфер 
життєдіяльності (бізнес-процесів) підприємства Комплексність 

За збалансованістю Визначення збалансованості розвитку Збалансованість

За характером використання ресурсів Визначення ефективності використання ресурсів Ефективність

відповідних показників або їх систем. Усі необхідні 

розрахунки проводяться на основі системи інформа-

ційного забезпечення та певних принципів оцінки.

Детальне вивчення основних принципів оцін-

ки дозволило виокремити такі, які доцільно засто-

совувати під час оцінки розвитку ПРТ і системати-

зувати їх за двома рівнями: загальні – принципи, які 

є обов’язковими для здійснення оцінки будь-якого 

об’єкта; специфічні – принципи, застосування яких 

обумовлено специфікою оцінки розвитку ПРТ. 

До загальних принципів доцільно віднести 

такі:

1) результативності – є одним із обов’язкових 

принципів оцінки будь-якого явища/об’єкта/процесу, 
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що обумовлене необхідністю визначення одержаного 

результату/стану;

2) об’єктивності – забезпечує відображення 

реальних характеристик об’єкта оцінки – розвитку, 

базується на повній і достовірній інформації. Доціль-

но погодитися з відомими вітчизняними науковцями 

Ю. Івановим та О. Тищенком, які підкреслюють, що 

реалізація даного принципу вимагає сумірності та 

порівнянності всіх компонентів оцінки на фоні за-

безпечення зіставленого вигляду за конкретними 

параметрами, що потребує використання не тільки 

об’ємних (кількісних) показників [15]. Цей принцип є 

пріоритетним для будь-якої оцінки;

3) адекватності – забезпечує однозначність 

трактування результатів оцінки та адекватність про-

цесу її здійснювання. Це дає можливість одержати 

точні результати, що є обов’язковим при оцінці роз-

витку ПРТ;

4) системності та комплексності – відповіда-

ють застосуванню системного та комплексного під-

ходів і забезпечують всебічну комплексну оцінки з 

урахуванням галузевих особливостей;

5) коректності – забезпечує відповідність об-

раних методів для проведення оцінки розвитку за-

гальним формальним вимогам.

Серед специфічних принципів:

1) вибірковості – зумовлює використання пев-

ної (необхідної) сукупності показників, які дозволя-

ють оцінити конкретні характеристики або характер 

природи розвитку ПРТ на даний момент часу; 

2) гнучкості – дозволяє за необхідністю засто-

совувати гнучку структуру системи показників оцін-

ки [16]. Процес оцінки розвитку ПРТ складається зі 

значної кількості підпроцесів, і йому притаманні як 

загальні риси (будь-якої оцінки), так і специфічні, 

обумовлені як характером діяльності, так і природою 

розвитку. Виходячи з цього система оцінки розвитку 

ПРТ має бути гнучкою, здатною враховувати й осо-

бливості функціонування підприємства, й особли-

вості кількісних, структурних і якісних змін;

3) статичності – забезпечує констатацію на-

явності кількісних, структурних і якісних змін на 

конкретний момент часу. Проте для оцінки тен-

денцій або перспектив розвитку доцільно застосову-

вати також принцип динамічності.

З
начну увагу в умовах високої динамічності 

внутрішнього середовища сучасних ПРТ не-

обхідно приділити принципу інформаційного 

за¬безпечення. Об’єктивність та адекватність резуль-

татів оцінки розвитку ПРТ забезпечується за умов 

наявності такої інформаційної бази, яка містить не-

обхідний спектр актуальної інформації. Цей принцип 

є обов’язковим під час проведення оцінки будь-якого 

об’єкта, проте інформація має бути специфічною від-

повідно до галузевої специфіки.

Ґрунтуючись на узагальненні наведених поло-

жень щодо складових елементів запропонованого 

концептуального підходу розроблено його структур-

ну схему щодо оцінки розвитку ПРТ (рис. 3).

ВИСНОВКИ

Застосування розробленої концепції оцінки 

розвитку дозволить підприємствам роздрібної тор-

гівлі чітко визначити наявність, рівень, особливості 

розвитку, що сприятиме формуванню конкурентних 

переваг. Подальші дослідження даної проблематики 

спрямовані на розробку системи показників оцінки 

та загальної методології оцінки розвитку підпри-

ємств роздрібної торгівлі як для досягнення окремої 

мети, так й усієї сукупності визначених цілей.           
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 Підприємство роздрібної торгівлі; кількісні, якісні, структурні зміни  

Мета  

 Фахівці (функціональні менеджери), яким делеговані права та надано
функціональні обов’язки щодо оцінювання розвитку  

Принципи  Загальні, специфічні  

Критерії
оцінки 

Інформаційне
забезпечення

 
 

Результати

Підходи
 

Об’єкт 

Суб’єкт 

Методи оцінки /
Показники

Сукупність цілей оцінки розвитку:
1) визначення масштабу змін; 2) визначення вектору змін;
3) визначення інтенсивності змін;4) визначення характеру динаміки змін; 
5) визначення рівня розвитку кожної зі сфер життєдіяльності (бізнес-
процесів) підприємства; 6) визначення збалансованості розвитку;
7) визначення ефективності використання ресурсів

Необхідні: системно-комплексний, процесний, цільовий;
доцільні: динамічний, структурно-функціональний

Масштабність, векторність, інтенсивність, прогресивність, комплексність, 
збалансованість, ефективність

Аналітичні / абсолютні, темпові, індексні, відносні, інтегральні).
Експертні / бальні, рейтингові

Підсистема внутрішньої інформації (інформація про зміни кількісних 
параметрів в існуючій системі; інформація про зміну окремих складових 
частин системи; інформація про новий стан системи)

Побудова наукових висновків, а також оцінки їхньої вірогідності,
інтерпретація та експериментальна перевірка висновків і рекомендацій

Рис. 3. Концептуальний підхід до оцінки розвитку підприємства роздрібної торгівлі
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Комплексна оцінка вартості підприємства : монографія / за 
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