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ОЦІНКА РІВНЯ ВІДПОВІДНОСТІ  
АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ  
РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ЦІЛЬОВИМ СТРАТЕГІЧНИМ ОРІЄНТИРАМ РОЗВИТКУ

EVALUATION OF THE LEVEL OF COMPLIANCE  
OF THE ADAPTIVE POTENTIAL OF RETAIL ENTERPRISES  
OF THE KHARKIV REGION WITH TARGET  
STRATEGIC DEVELOPMENT BENCHMARKS
Стаття присвячена оцінюванню рівня відповідності адаптаційного потенціалу стратегічним орієнти-

рам розвитку підприємств роздрібної торгівлі. Розроблено схему процесу досягнення стратегічної мети під-
приємства роздрібної торгівлі, основними елементами якої є основні бізнес-процеси (закупівля, постачання, 
зберігання, продаж, післяпродажне обслуговування). Обґрунтовано, що кожний бізнес-процес має свою вар-
тість (ресурси/витрати) та здатний генерувати додаткову споживчу цінність шляхом ідентифікації прихо-
ваних адаптаційних можливостей. Запропоновано систему адаптаційних можливостей підприємств роздріб-
ної торгівлі. На основі розробленого методичного інструментарію оцінено вплив адаптаційних можливостей 
на домінантні складові адаптаційного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі, визначено потенційний 
рівень розвитку домінантних складових адаптаційного потенціалу, встановлено рівень відповідності адап-
таційного потенціалу стратегічним цілям розвитку підприємств роздрібної торгівлі Харківської області.

Ключові слова: стратегічна мета, бізнес-процес, адаптаційний потенціал, адаптаційні можливості, 
рівень відповідності, інтегральний показник.

Статья посвящена оцениванию уровня соответствия адаптационного потенциала стратегиче-
ским ориентирам развития предприятий розничной торговли. Разработана схема процесса достиже-
ния стратегической цели предприятия розничной торговли, основными элементами которой являются 
основные бизнес-процессы (закупка, поставка, хранение, продажа, послепродажное обслуживание). Обо-
сновано, что каждый бизнес-процесс имеет свою стоимость (ресурсы/расходы) и способен генерировать 
дополнительную потребительскую ценность путем идентификации скрытых адаптационных возмож-
ностей. Предложена система адаптационных возможностей предприятий розничной торговли. На осно-
ве разработанного методического инструментария оценено влияние адаптационных возможностей на 
доминантные составляющие адаптационного потенциала предприятий розничной торговли, определен 
потенциальный уровень развития доминантных составляющих адаптационного потенциала, установ-
лен уровень соответствия адаптационного потенциала стратегическим целям развития предприятий 
розничной торговли Харьковской области.

Ключевые слова: стратегическая цель, бизнес-процесс, адаптационный потенциал, адаптационные 
возможности, уровень соответствия, интегральный показатель.
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The article outlines the relevance of ensuring the compliance of adaptive potential with strategic development 
benchmarks of retail enterprises. It is argued that a retail enterprise can achieve strategic benchmarks under the 
condition of timely adaptation of all elements of the management system in accordance with environmental condi-
tions, activation of idle opportunities and hidden values. The scheme of the process of achieving the strategic goal 
of the retail enterprise, the main elements of which are trade industry-specific core business processes: purchase, 
supply, storage, sale, after-sales service. It is substantiated that each business process has its value and can gener-
ate additional “consumer value” through the identification and activation of hidden adaptive capabilities. A system of 
adaptive capabilities of retail enterprises is proposed. Taking into account that under the influence of competitive en-
vironment some elements or participants of the adaptation process (active) can stochastically change their behavior, 
other (passive) are able to change the parameters of their capabilities only in a given range; the effect of adaptation 
capacity influence on the dominant components of the adaptation potential of retail enterprises has been evaluated. 
Based on the developed methodological instruments, the potential level of development of dominant components 
of adaptation potential is determined and optimization reserve is set for each of them. According to the results of 
the calculations, it is established that the retail enterprises of the Kharkiv region have significant reserves of growth 
of adaptation potential in terms of competence, intellectual and trade components. The proposed approach to the 
evaluation of the level of adaptation potential’ compliance with the strategic goal of development allows taking into 
account potential adaptive capabilities of the retail enterprise and the degree of realization of the dominant compo-
nents of the adaptation potential, which creates the possibility of increasing the speed of adaptive response when 
the state of the environment changes.

Keywords: strategic goal, business process, adaptation potential, adaptive capacities, compliance level, inte-
grated indicator.

Постановка проблеми. Для забезпечення ста-
більного розвитку в довгостроковій перспективі 
на підприємстві роздрібної торгівлі повинна бути 
сформована якісна інформаційна система прийнят-
тя управлінських рішень. Ця система повинна бути 
спрямована на досягнення цільового рівня рента-
бельності та забезпечення грошових надходжень у 
такому обсязі, який задовольняв би всіх зацікавле-
них в економічних результатах осіб (власників, кре-
диторів, керівників, працівників). Отже, стабілізація 
та зростання обсягів реалізації є одними з головних 
стратегічних цілей діяльності будь-якого підприєм-
ства. Водночас в умовах ринкової економіки зрос-
тання темпів реалізації має забезпечуватися пере-
важно не за рахунок ефекту масштабу, а за рахунок 
розвитку адаптаційних можливостей. Усвідомлення 
цих обставин привело до активізації наукового ін-
тересу дослідників до проблематики комплексного 
оцінювання рівня відповідності адаптаційного потен-
ціалу підприємств роздрібної торгівлі цільовим стра-
тегічним орієнтирам розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зна-
чну увагу питанням адаптаційного управління під-
приємством приділено в наукових працях провідних 
вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема в роботах 
Н.В. Білошкурської [1], Р.В. Грінченко [2], О.Д. Рачко-
ван, С.О. Зубкова, Н.В. Зяблицкої, Н.С. Краснокут-
ської [3], Л.О. Лігоненко, З.Є. Шершньової [6].

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Аналіз наукових праць та практика 
господарської діяльності підприємств роздрібної 
торгівлі свідчить про те, що окремі аспекти управ-
ління адаптаційним потенціалом та адаптаційними 
можливостями підприємств сфери роздрібної торгів-
лі розкриті фрагментарно та потребують подальшого 
науково-прикладного розвитку у цьому напрямі.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є вдосконалення науково-методич-
ного підходу до оцінювання рівня відповідності адап-
таційного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі 
цільовим стратегічним орієнтирам розвитку. Для досяг-
нення поставленої мети поставлено та вирішено такі 

наукові завдання, як побудова схеми процесу досяг-
нення стратегічної мети підприємства роздрібної тор-
гівлі, формування системи адаптаційних можливостей 
підприємств роздрібної торгівлі, обґрунтування та фор-
малізація основних етапів оцінювання рівня відповід-
ності адаптаційного потенціалу підприємств роздрібної 
торгівлі цільовим стратегічним орієнтирам розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Одним із ключових елементів формування опти-
мальної стратегії розвитку підприємства є потенці-
ал. Як досить доречно відзначає Н.С. Краснокутська, 
«наявність потенціалу ще не гарантує підприємству 
сильну ринкову позицію. Для створення стійких кон-
курентних переваг і утримання споживачів створені 
можливості мають бути реалізовані, тобто трансфор-
мовані в конкретні і вимірювані результати» [3, c. 67].

Будь-яке підприємство роздрібної торгівлі може 
забезпечити досягнення стратегічних орієнтирів 
лише за умови своєчасної адаптації всіх елементів 
системи управління відповідно до умов зовнішньо-
го середовища, активізації незадіяних можливостей 
та прихованих цінностей. Зазначимо, що під потен-
ційною можливістю розуміємо «сукупність факторів, 
що переважно позитивно впливають на діяльність 
організації, альтернативи, що їх може використати 
підприємство для досягнення стратегічних цілей (ре-
зультатів)» [6, с. 145]. Цінність створює можливість 
«переведення стратегічних цілей на зрозумілу для 
виконавців мову, показує ринку, чим підприємство 
відрізняється від конкурентів, у чому його ключова 
перевага» [5]. Результатом збалансованої взаємо-
дії всіх елементів систем управління підприємством 
роздрібної торгівлі є підвищення рівня стійкості під-
приємства та його ринкової вартості (рис. 1).

Відповідно до запропонованого підходу (рис. 1) 
елементами процесу досягнення стратегічної мети 
підприємства роздрібної торгівлі є основні бізнес-
процеси (закупівля, постачання, зберігання, продаж, 
післяпродажне обслуговування). Такий підхід обу-
мовлений такими факторами:

1) виділені бізнес-процеси формують цінність 
пропозиції підприємства роздрібної торгівлі;
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2) кожний бізнес-процес 
має свою налагоджену систе-
му управління;

3) результативність систе-
ми визначається ефективніс-
тю окремого виду потенціалу 
(інноваційного, фінансового, 
торговельного, товарного, ка-
дрового, маркетингового, ло-
гістичного, матеріально-тех-
нічного, інтелектуального та 
компетентнісного), задіяного 
для реалізації окремого біз-
нес-процесу.

З огляду на це кожний біз-
нес-процес має свою вартість 
(ресурси/витрати) та здатний 
генерувати додаткову спожив-
чу цінність шляхом ідентифі-
кації прихованих адаптаційних 
можливостей, тобто ресурси, 
додані цінності та визначені 
потенційні можливості фор-
мують вартість підприємства 
роздрібної торгівлі на ринку. 
Отже, чим вище ринкова вар-
тість підприємства, тим міцні-
ше його конкурентна позиція 
на ринку, тим більше перспек-
тиви подальшого розвитку.

В умовах швидко змінюва-
ного зовнішнього середовища 
досягнення стратегічної мети 
є можливим за умови якісної системи адаптації на 
підприємстві роздрібної торгівлі, формування якої, 
як вважає Р.В. Грінченко, базується на спрощенні 
системи аналізування та оцінювання власних адап-
таційних можливостей. Хибні підходи до аналізуван-
ня та оцінювання дають неправильні результати, на 
яких формується неефективна система адаптації 
підприємства, тому підприємство не досягає наміче-
них цілей [5, c. 254]. Під адаптаційними можливостя-
ми розуміємо потенціал підприємства, що може бути 
використаний для прискорення темпів зростання, 
пошуку нових резервів, подолання чи спрощення не-
гативних впливів зовнішнього середовища на його 
діяльність. Беручи до уваги значимість адаптаційних 
можливостей під час формування адаптаційного по-
тенціалу підприємств роздрібної торгівлі, стикаємо-
ся з питанням визначення їх оптимального переліку 
залежно від впливу факторів внутрішнього та зо-
внішнього середовища.

Для вирішення цього завдання на основі наявних у 
науковому полі економічних досліджень щодо підходів 
до оцінювання адаптаційних можливостей складено 
максимально широкий їх перелік. З огляду на те, що 
в управлінні підприємством найбільше значення ма-
ють дві категорії показників, а саме цільові (відповідно 
до вибраних стратегій розвитку) та функціональні (які 
мають істотний вплив за окремими напрямами діяль-
ності) [4, c. 21], а також на «правило Міллера 7 ± 2», 
відповідно до якого людина миттєво може сприймати 
5–7, максимум 10 об’єктів, здійснено вибір ключових 

показників оцінювання адаптаційних можливостей 
підприємства роздрібної торгівлі (рис. 2).

Слід зазначити, що під впливом змін конкурентно-
го середовища одні елементи або учасники процесу 
адаптації (активні) можуть не прогнозовано змінюва-
ти свою поведінку, а інші (пасивні) – змінювати пара-
метри своїх можливостей лише у заданому діапазоні 
або в наперед обумовлених межах. Пасивні елемен-
ти – це засоби виробництва, технологічні лінії, контр-
ольні, вимірювальні та випробувальні комплекси, а 
також сама продукція. Активними елементами або 
учасниками процесу адаптації вважаються персо-
нал, конкретні особистості, їх об’єднання на основі 
формальних та неформальних зав’язків, уподобань, 
інтересів, із яких формуються групи впливу на про-
цес адаптації підприємства до змін конкурентного 
середовища шляхом оцінювання його адаптаційних 
можливостей [2, c. 102]. З огляду на це адаптаційні 
можливості підприємств роздрібної торгівлі з різною 
силою здійснюють вплив на підсистеми та бізнес-
процеси підприємства, що актуалізує питання оці-
нювання сили їх впливу на складові адаптаційного 
потенціалу.

Оцінювання впливу адаптаційних можливостей 
на домінантні складові адаптаційного потенціалу під-
приємств роздрібної торгівлі здійснюється на основі 
експертного методу за п’ятибальною шкалою: 0 ста-
виться за умови того, що адаптаційна можливість не 
впливає на розвиток домінантного адаптаційного по-
тенціалу (резерв росту відсутній); значення 1 ставить-
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Рис. 1. Схема процесу досягнення стратегічної мети  
підприємства роздрібної торгівлі

Джерело: складено авторами
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ся, якщо адаптаційна можливість незначно впливає 
на розвиток домінантного адаптаційного потенціалу; 
значення 2 ставиться, якщо адаптаційна можливість 
має помірний вплив на розвиток домінантного адап-
таційного потенціалу; значення 3 ставиться, якщо 
адаптаційна можливість має середній ступінь впливу 
на розвиток домінантного адаптаційного потенціалу; 
значення 4 ставиться, якщо адаптаційна можливість 
має істотну силу впливу на розвиток домінантного 
адаптаційного потенціалу; значення 5 ставиться, 
якщо адаптаційна можливість має високу силу впли-
ву на розвиток домінантного адаптаційного потенці-

алу (значний резерв росту). Результати експертного 
оцінювання узагальнено в табл. 1.

На наступному етапі здійснюється визначен-
ня значущості і-ї адаптаційної можливості підпри-
ємства роздрібної торгівлі (ϖ Mij

А

) під час реалізації 
j-ї домінантної складової адаптаційного потенціа-
лу. При цьому повинна дотримуватись така умова: 
M Aij

А
ij
p� � 1 , відповідно, 0 1� ��M Aij

А
ij
p . Отже, роз-

рахунок здійснюється за формулою (1):

� M ij
А

ij
p

ij
А

ij
p

ij
А M A

M A
�
�

                          (1)

Рис. 2. Система адаптаційних можливостей підприємств роздрібної торгівлі
Джерело: сформовано авторами

 

Спроможність забезпечення збалансованості між ціною закупки та ціною реалізації товарів MA
1 

Здатність досягати збалансованості між надходженням товарних запасів і розміром реалізації MA
2 

 Можливість забезпечення високого рівня товарного обслуговування товарів MA
3 

 Спроможність протистояти ентропійним тенденціям MA
4 

 Здатність забезпечувати високий рівень ліквідності MA
5 

 Можливість розроблення адекватної політики управління потенціалом підприємства MA
6 

 Можливість оперативно пристосовуватись до змін на ринку MA
7 

 Здатність створювати ціннісну пропозицію для споживача MA
8 

Таблиця 1
Результати експертного оцінювання впливу адаптаційних можливостей  

на домінантні складові адаптаційного потенціалу підприємства роздрібної торгівлі

Адаптаційні 
можливості  

(Mij
А )

Домінантні складові адаптаційного потенціалу ( Aijp )
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ін
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ни
й 

(Q
p)

ко
м

пе
те

нт
ні

сн
ий

 (K
p)

MA
1 3,20 4,80 4,40 4,30 3,80 4,40 4,60 3,80 3,80 3,90 4,74

MA
2 3,30 4,60 4,80 4,70 3,80 4,20 4,40 3,80 3,90 3,80 4,68

MA
3 4,50 4,40 4,80 4,60 4,50 4,40 4,40 4,60 4,20 4,50 4,56

MA
4 4,50 4,50 4,40 4,50 4,50 4,50 4,20 4,60 4,50 4,60 4,94

MA
5 3,90 4,60 3,80 3,80 4,40 3,80 4,30 4,50 4,50 4,40 4,88

MA
6 4,80 4,70 4,70 4,60 4,40 4,40 4,40 4,50 4,40 4,80 4,94

MA
7 4,80 4,70 4,60 4,40 4,80 4,80 4,20 4,60 4,50 4,80 4,83

MA
8 5,00 4,40 4,50 4,30 4,80 4,80 4,30 4,40 4,50 4,80 5,00

M Aij
А

ij
p∑ 34 36,7 36,0 35,20 35,00 35,30 34,80 34,80 34,30 35,60 -
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З урахуванням отриманих значень ϖ Mij
А

 розрахо-
вується інтегральний показник адаптаційних можли-
востей (Qіj) за кожною домінантною складовою адап-
таційного потенціалу підприємства ( Aijp ):

Q Eij
M

i
ij
А

� � �( ) %� 100 ,                (2)
де ϖ Mij

А

 – значущість і-ї адаптаційної можливос-
ті підприємства роздрібної торгівлі; Ei  – коефіцієнт 
усередненої загальнозваженної оцінки.

Результати розрахунку інтегрального показника 
значущості адаптаційних можливостей (Qіj) узагаль-
нено в табл. 2.

Наступний етап передбачає визначення потен-
ційного рівня розвитку домінантних складових адап-
таційного потенціалу підприємства роздрібної торгів-
лі (δ poten ) за і-ю адаптаційною можливістю за такою 
формулою:

� poten � ��( )Y Qj ij ,                   (3)
де Yj – комплексний показник рівня і-ї групи адап-

таційного потенціалу; Qіj – значення інтегрального 
показника адаптаційних можливостей для досягнен-
ня стратегічних цілей.

Результати проведених розрахунків наведено в 
табл. 3.

Аналіз даних, наведених у табл. 3, дає змогу зро-
бити висновок про те, що підприємства роздрібної 
торгівлі за всіма домінантними складовими адап-
таційного потенціалу мають потенційні можливості 
щодо зростання (середній діапазон зростання стано-
вить від 0,08 до 0,2). Таким чином, торговельні мере-
жі мають найвищі резерви зростання за компетент-
нісною (0,15), інтелектуальною (0,11), торговельною 
(0,11) складовими. Для торговельних підприємств 
визначені значні резерви зростання за компетентніс-
ною (0,20), інтелектуальною (0,14), товарною (0,11) 
складовими.

Таблиця 2
Значення інтегральних показників адаптаційних можливостей підприємства роздрібної торгівлі

Адаптаційні 
можливості  

(Mij
А )

Домінантні складові адаптаційного потенціалу ( Aijp )

ін
но

ва
ці

йн
ий

 (I
p)

ф
ін

ан
со

ви
й 

(F
p)

то
рг

ов
ел

ьн
ий

 (T
p)

то
ва

рн
ий

 (R
p)

ка
др

ов
ий

 (H
p)

м
ар

ке
ти

нг
ов

ий
 (M

p)

ло
гіс

ти
чн

ий
 (L

p)

м
ат

ер
іа

ль
но

-т
ех

ні
чн

ий
 

(N
p)

ін
те

ле
кт

уа
ль

ни
й 

(Q
p)

ко
м

пе
те

нт
ні
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 (K
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MA
1 0,012 0,016 0,015 0,015 0,013 0,015 0,016 0,013 0,014 0,013

MA
2 0,012 0,015 0,016 0,016 0,013 0,015 0,016 0,013 0,014 0,013

MA
3 0,016 0,015 0,016 0,016 0,016 0,015 0,016 0,016 0,015 0,016

MA
4 0,016 0,015 0,015 0,016 0,016 0,016 0,015 0,016 0,016 0,016

MA
5 0,014 0,015 0,013 0,013 0,015 0,013 0,015 0,016 0,016 0,015

MA
6 0,017 0,016 0,016 0,016 0,015 0,015 0,016 0,016 0,016 0,017

MA
7 0,017 0,016 0,016 0,015 0,017 0,017 0,015 0,016 0,016 0,017

MA
8 0,018 0,015 0,015 0,015 0,017 0,017 0,015 0,016 0,016 0,017

На наступному етапі здійснюється загальне 
оцінювання можливостей зростання потенційного 
адаптаційного потенціалу для забезпечення до-
сягнення стратегічних векторів розвитку. Розраху-
нок ґрунтується на визначені ступеня відповідності  
( �%

max

R
R

R
AP poten

AP

AP
�) та розраховується за сумарним значенням 

потенційного та максимального рівня адаптаційного 
потенціалу:

�%
max

R
R

R
AP poten

AP

AP
� ,                       (4)

де RAP
poten – значення потенційної оцінки рівня ви-

користання адаптаційного потенціалу підприємств 
роздрібної торгівлі; RAP

max – максимальна оцінка рів-
ня використання адаптаційного потенціалу підпри-
ємств роздрібної торгівлі (1, або 100%).

Результати розрахунків оцінки рівня відповіднос-
ті адаптаційного потенціалу підприємств роздрібної 
торгівлі наведено в табл. 4.

Дані, наведені в табл. 4, свідчать про те, що рі-
вень відповідності адаптаційного потенціалу під-
приємств роздрібної торгівлі під час досягнення 
стратегічної мети щодо врахування адаптаційних 
можливостей за торговельними мережами стано-
вить 87,02%, що на 25,63% більше, ніж розраховане 
значення для торговельних підприємств (69,27%). 
Слід окремо виділити підприємства, які синхронно 
розвивають усі складові свого адаптаційного потен-
ціалу та повністю орієнтовані на досягнення страте-
гічної мети й реалізацію стратегій адаптації, а саме 
ТОВ «Сучасний модерн» (86,88%), ТОВ «Фоззi-Фуд» 
(«Сільпо-Рітейл») (98,00%), ПАТ «Рітейл Груп» 
(98,00%), ТОВ «Центр ТМ П’ятий Океан» (89,39%), 
а також слід виділити підприємства, які нині функ-
ціонують розбалансованим чином щодо досягнення 
стратегічних цілей підприємства, проте мають потен-
ційні адаптаційні можливості стосовно зростання, а 



90

Держава та регіони

Таблиця 3
Результати розрахунку потенційного рівня розвитку домінантних складових  

адаптаційного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі
Домінантні складові 

адаптаційного 
потенціалу ( Aijp )

Рік
Торговельні мережі та супермаркети Торговельні підприємства

Yj δ poten
резерв  
(RpotenAP ) Yj  δ poten

резерв  
(RpotenAP )

Ip

2014 0,37 0,42 0,05 0,23 0,26 0,03
2015 0,54 0,60 0,07 0,33 0,38 0,04
2016 0,59 0,67 0,08 0,41 0,46 0,05
2017 0,68 0,76 0,08 0,47 0,54 0,06
2018 0,77 0,82 0,06 0,59 0,66 0,08

Fp

2014 0,55 0,63 0,08 0,34 0,39 0,05
2015 0,67 0,77 0,10 0,42 0,48 0,06
2016 0,75 0,81 0,06 0,47 0,54 0,07
2017 0,71 0,80 0,09 0,53 0,61 0,08
2018 0,71 0,81 0,09 0,56 0,65 0,08

Tp

2014 0,47 0,55 0,09 0,40 0,48 0,08
2015 0,56 0,67 0,11 0,48 0,57 0,09
2016 0,68 0,81 0,13 0,54 0,64 0,10
2017 0,73 0,84 0,11 0,60 0,71 0,11
2018 0,76 0,88 0,11 0,64 0,76 0,12

Rp

2014 0,49 0,59 0,10 0,39 0,47 0,08
2015 0,58 0,69 0,12 0,48 0,57 0,10
2016 0,62 0,73 0,10 0,49 0,59 0,10
2017 0,70 0,80 0,10 0,52 0,62 0,10
2018 0,76 0,85 0,09 0,57 0,69 0,11

Hp

2014 0,43 0,50 0,07 0,30 0,35 0,05
2015 0,57 0,67 0,10 0,38 0,45 0,06
2016 0,66 0,77 0,11 0,46 0,53 0,08
2017 0,73 0,86 0,12 0,56 0,65 0,09
2018 0,77 0,89 0,11 0,60 0,70 0,10

Mp

2014 0,44 0,51 0,07 0,32 0,37 0,05
2015 0,60 0,70 0,10 0,42 0,49 0,07
2016 0,67 0,78 0,11 0,50 0,58 0,08
2017 0,74 0,84 0,11 0,57 0,67 0,09
2018 0,82 0,90 0,08 0,62 0,72 0,10

Lp

2014 0,48 0,56 0,09 0,34 0,39 0,06
2015 0,64 0,74 0,10 0,45 0,53 0,08
2016 0,62 0,73 0,11 0,53 0,62 0,09
2017 0,71 0,81 0,10 0,57 0,68 0,10
2018 0,79 0,86 0,07 0,60 0,70 0,11

Np

2014 0,61 0,66 0,05 0,31 0,37 0,06
2015 0,65 0,72 0,07 0,43 0,51 0,08
2016 0,71 0,79 0,08 0,51 0,60 0,09
2017 0,76 0,85 0,08 0,54 0,64 0,10
2018 0,78 0,87 0,09 0,58 0,68 0,10

Qp

2014 0,52 0,64 0,12 0,30 0,37 0,07
2015 0,56 0,69 0,13 0,41 0,51 0,09
2016 0,66 0,79 0,13 0,48 0,59 0,11
2017 0,72 0,84 0,12 0,56 0,68 0,13
2018 0,80 0,91 0,11 0,59 0,73 0,14

Kp

2014 0,55 0,74 0,19 0,31 0,42 0,11
2015 0,63 0,82 0,20 0,32 0,44 0,11
2016 0,72 0,92 0,20 0,41 0,55 0,14
2017 0,74 0,93 0,19 0,53 0,71 0,18
2018 0,80 0,95 0,15 0,58 0,79 0,20
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саме ПрАТ «Торгсервіс» (66,45%), ПрАТ «Берегиня» 
(67,17%), ПрАТ «ТД ЦУМ» (63,92%).

Проведені розрахунки дають змогу визначи-
ти рівень відповідності адаптаційного потенціалу 
можливостям реалізації стратегії розвитку підпри-
ємств роздрібної торгівлі. Для цього розроблена 
рекомендована шкала оцінки (табл. 5), складено 
діаграму (рис. 3).

За результатами проведених розрахунків (табл. 5, 
рис. 2) підприємства роздрібної торгівлі ранжирувані 
за рівнем зростання, визначений рівень відповіднос-
ті адаптаційних можливостей щодо можливості до-
сягнення стратегічної мети. Слід зазначити, що під 

час взаємодії всіх домінантних складових досягаєть-
ся ефект інтеграції, отже, забезпечується реалізація 
виявлених резервів зростання адаптаційного потен-
ціалу. За результатами розрахунків встановлено, що 
найбільш проблемним є ПрАТ «ТД ЦУМ» (розрахо-
ване значення становить 63,92%). Керівництву цього 
підприємства роздрібної торгівлі необхідно повніс-
тю переглянути систему адаптаційного управління, 
оскільки базові принципи управління на підприємстві 
не відповідають стратегії розвитку, що обумовлює 
низький рівень використання адаптаційних ресурсів 
(темпи зростання витрат у середньому на 12% пере-
вищують темпи зростання чистого доходу).

Таблиця 4
Розрахунок рівня відповідності адаптаційного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі 

досягненню стратегічної мети під час урахування адаптаційних можливостей у 2018 р.
Підприємства=о RAP

2018 RAP
poten RAP

max ∆%RAP

Торговельні мережі та супермаркети
ТОВ «Сучасний модерн» 0,74 0,87 1,00 86,88
ТОВ «Таврія-В» 0,64 0,75 1,00 75,36
ТОВ «Фоззi-Фуд» («Сільпо-Рітейл») 0,97 0,98 1,00 98,00
ПАТ «Базис» 0,64 0,75 1,00 74,52
ПАТ «Рітейл Груп» 0,95 0,98 1,00 98,00
ТОВ «Центр ТМ П’ятий Океан» 0,76 0,89 1,00 89,39

Торговельні підприємства
ПАТ «Оптвиробторг» 0,64 0,75 1,00 74,53
ПАТ «Універсам № 20» 0,61 0,72 1,00 71,90
ПрАТ «Торгсервіс» 0,57 0,66 1,00 66,45
ПрАТ «ТД ЦУМ» 0,55 0,64 1,00 63,92
ТОВ «Таврія В» 0,61 0,72 1,00 71,62
ПрАТ «Берегиня» 0,57 0,67 1,00 67,17

Таблиця 5
Шкала оцінки рівня відповідності адаптаційного потенціалу можливостям реалізації  

стратегії розвитку підприємств роздрібної торгівлі

Інтервал значень, % Рівень 
відповідності Загальна характеристика

0< ∆%RAP <34 Відсутній (A)
Адаптаційний потенціал не відповідає досягненню стратегічних 
орієнтирів діяльності підприємства роздрібної торгівлі; необхідне 
вжиття заходів з формування комплексної системи управління для 
реалізації вибраної стратегії адаптації.

35< ∆%RAP <64 Низький (B)
Домінантні складові адаптаційного потенціалу вимагають 
удосконалення, оскільки неможливо досягти стратегічної мети 
діяльності підприємства без урахування адаптаційних можливостей 
зростання.

65< ∆%RAP <80 Середній (C)
Рівень використання адаптаційного потенціалу дає можливість для 
розроблення стратегічного вектору розвитку та формування стратегії 
адаптації підприємства, але потребує коригування внутрішніх 
процесів задля пристосування їх до турбулентних умов ринку.

81< ∆%RAP <90 Високий (D)

Адаптаційний потенціал підприємства повністю відповідає сучасним 
умовам розвитку, підприємство вміло керує своїми бізнес-процесами, 
виявлені адаптаційні можливості використовуються як конкурентна 
перевага й посилюють рівень відповідності потенціалу стратегічній 
меті розвитку.

91< ∆%RAP <100
Абсолютна 

відповідність (E)

Всі домінантні складові адаптаційного потенціалу, основні 
бізнес-процеси та виявлені потенційні адаптаційні можливості 
використовуються на належному рівні, що дає змогу оперативним 
чином коригувати стратегії адаптації залежно від умов ринку.

Джерело: розроблено авторами
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Висновки. Запропонований методичний інстру-
ментарій, який базується на врахуванні рівня відпо-
відності адаптаційного потенціалу підприємств роз-
дрібної торгівлі у досягненні стратегічної мети під 
час врахування адаптаційних можливостей, дає змо-
гу вирішити низку важливих завдань, які сформовані 
в дослідженні, а саме оцінити потенційні адаптаційні 
можливості зростання підприємств роздрібної торгів-
лі на основі встановлення взаємозв’язку їх фактич-
ного рівня та рівня реалізації домінантних складових 
адаптаційного потенціалу, оцінити ступінь дотриман-
ня вибраної стратегії за поточного рівня розвитку 
адаптаційного потенціалу.
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