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ВИБІР СТАРТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ НА ПІДСТАВІ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. У статті на підставі узагальнення підходів до визначення критеріїв вибору стратегічних 

альтернатив у сучасній економічній літературі запропоновано комплексний потенціальний підхід до форму-

вання критеріїв вибору стратегічних альтернатив. Розроблено шкалу оцінювання стратегічних альтерна-

тив за критеріями вибору та запропоновано механізм вибору стратегічних альтернатив.
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Summary. In the article the complex potential approach to forming of criteria of choice of strategic alternatives on 

the basis of generalization of approaches to determination of criteria of choice of strategic alternatives in modern eco-

nomic literature is offered. The scale of evaluation of strategic alternatives according to criteria of choice is developed 

and the mechanism of choice of strategic alternatives is offered.
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Постановка проблеми. У теперішній час для 

забезпечення виживання і розвитку в умовах 

швидких змін чинників зовнішнього середовища 

торговельні підприємства повинні впроваджу-

вати і використовувати стратегічне управління. 

Провідною функцією стратегічного менеджмен-

ту виступає стратегічне планування, основним 

елементом якого є розробка і вибір стратегічних 

альтернатив на підставі стратегічного аналізу 

чинників зовнішнього середовища, що форму-

ють зовнішній стратегічний потенціал підприєм-

ства. Однак якщо питання організації і проведен-

ня стратегічного аналізу і розробки стратегічних 

альтернатив достатньо описані в сучасній еконо-

мічній літературі і доведені до рівня методичних 

рекомендацій, то питанням вибору стратегічних 

альтернатив авторами приділяється недостатньо 

уваги. Тому наукові проблеми, пов’язані з обґрун-

туванням процесу і розробкою механізму вибору 

стратегічних альтернатив на торговельних під-

приємствах, на теперішній час є актуальними і 

потребують вирішення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-

блемам формування і вибору стратегічних альтер-

натив присвячено велику кількість наукових робіт 

як зарубіжних вчених — розробників концепції 

стратегічного управління, таких як І. Ансофф [1], 

А. А. Томсон, А. Дж. Стрікленд [2], Г. Мінцберг, 

Б. Альстренд, ДЖ. Лемпел [3], так і сучасних ві-

тчизняних вчених, таких як В. С. Єфремов [4], 

Є. В. Мєркулова [5], В. А. Федорова [6], О. П. Ко-

робейніков [7], Л. Н. Чайнікова [8], В. П. Несто-

ренко [9], В. П. Паламарчук [10] та інші. Автори 

пропонують різні підходи до розробки і різні кри-

терії вибору стратегічних альтернатив на підпри-

ємстві, говорять про необхідність використання в 

процесі вибору альтернатив усіх можливих інстру-

ментів аналізу. Але на теперішній час не існує єди-

ного підходу до вибору стратегічних альтернатив, 

ієрархії критеріїв і конкретного механізму вибору 

альтернатив на торговельному підприємстві.

Мета статті — запропонування комплексного 
підходу до вибору стратегічних альтернатив, ієрар-

хії критеріїв та шкали оцінювання стратегій, а та-

кож запропонування механізму вибору стратегіч-

них альтернатив на торговельному підприємстві.

Виклад основного матеріалу. Для здійснення 

аналізу і вибору сформованих стратегічних аль-

тернатив більшість авторів сучасної економічної 

літератури з питань стратегічного планування і 

стратегічного управління підприємством пропо-

нують використання SWOT-аналізу [2, с. 234; 4, 

с. 172], матричних і модельних методів (матриці 

І. Ансоффа, БКГ, Ф. Котлера, GE, моделі Shell/

DPM, ADL/LC, Hofer/Shendel та ін) [5, с. 115], 

виокремлення стратегічних зон господарювання 

[6]. Але перелічені наукові методи є інструмента-

ми стратегічного аналізу, за допомогою якого об-

ґрунтовується формування стратегічних альтер-

натив, а не інструментами вибору стратегій.

О. П. Коробейніков та В. Ю. Колесов у якості 

критеріїв аналізу і вибору стратегічних альтернатив 

пропонують конкурентоспроможність, сумісність, 

досяжність, ризики реалізації [7, с. 90]; деякі автори 

додають критерій сприйняття стратегії працівни-

ками підприємства, критерій послідовності (який 

за змістом є аналогом критерію узгодженості) та 

критерій узгодженості стратегій [8, с. 67]. Окрема 

група авторів головним критерієм вибору стратегій 

вважає економічну ефективність, що може бути ви-

ражена в максимізації доходу, можливості нарощу-

вання вартості бізнесу [9, с. 75], максимізації NPV 

від реалізації стратегічної альтернативи [10, с. 128] 

або в інших економічних вигодах. Але при цьому 
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ті ж самі автори відмічають, що критерії еконо-

мічної ефективності на практиці важко піддають-

ся кількісному визначенню, їх взаємодія і ризики 

важко визначаються [11]. Взагалі не використо-

вувати кількісні критерії при виборі стратегічних 

альтернатив пропонують такі автори, як Р. Лінч 

[12, с. 134], Г. Мінцберг, Б. Альстренд, Дж. Лемпел 

[3, с. 312], але, по-перше, зазначені автори не наво-

дять конкретної методики вибору стратегій на під-

ставі якісних критеріїв, по-друге, якісні критерії 

вибору стратегій теж обмежені у використанні під 

час подальшого стратегічного планування. Тому, 

як відмічає Є. В. Прохорова, не слід протиставляти 

кількісні та якісні методи оцінки стратегічних аль-

тернатив, а краще використовувати під час аналізу 

усі можливі інструменти [13, с. 21].

Близькими до авторської є позиції авторів, 

що пропонують у якості критеріїв вибору відпо-

відність стратегій стратегічному потенціалу та 

зовнішньому середовищу. Так, Х. Макміллан і 

М. Темпо, розглядаючи процес вибору стратегій 

на підприємстві, наголошують, що стратегія, яка 

обирається, є поєднанням стратегічного наміру 

та наявних стратегічних можливостей (тобто у на-

шому розумінні — стратегічного потенціалу) [14, 

с. 134]. Також і В. В. Пастухова пропонує у якості 

критеріїв вибору стратегічних альтернатив відпо-

відність стратегії зовнішньому середовищу і по-

тенціалу підприємства [15, с. 157].

Узагальнення підходів до визначення крите-

ріїв вибору стратегічних альтернатив у сучасній 

економічній літературі наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Узагальнення підходів до визначення критеріїв вибору стратегічних альтернатив у сучасній економічній літературі

Назва підходу Автори Сутність підходу Переваги підходу Недоліки підходу

Якісний

системний 

підхід

О. П. Коробейніков 

В. Ю. Колесов,

Л. Н. Чайнікова,

Н. А. Шкварнікова

Формування системи 

критеріїв вибору стратегій, 

серед яких: конкуренто-

спроможність, сумісність, 

досяжність, ризики реаліза-

ції, узгодженість стратегій

Врахування великої 

кількості різноманіт-

них критеріїв вибору 

стратегій

Пріоритетність 

використання 

якісних показників 

вибору стратегій

Підхід 

економічної 

ефективності

В. П. Нестеренко,

В. П. Паламарчук,

М. Ю. Назаричев

Виокремлення у якості 

головного критерію вибору 

стратегій економічної 

ефективності, яка може 

бути виражена в різних 

економічних вигодах

Спрямованість вибо-

ру стратегій на забез-

печення зростання 

доходу, прибутку, 

вартості активів

Критерії ефектив-

ності на практиці 

важко піддаються 

кількісному визна-

ченню, їх взаємодія 

і ризики важко 

визначаються

Підхід 

зовнішнього 

середовища

Х. Макміллан, 

М. Темпо,

В. В. Пастухова

Серед критеріїв вибору 

стратегічних альтернатив 

головною вважається 

відповідність стратегії зо-

внішньому середовищу і 

потенціалу підприємства

Орієнтація вибору 

стратегій на відпо-

відність зовнішньому 

середовищу і страте-

гічному потенціалу

Врахування лише 

чинників зовніш-

нього середовища

та стратегічних 

можливостей

Підхід 

узгодження 

з персоналом

Дж. Барні,

К. Корнер,

К. Прахалад,

О. Д. Волкогонова

Виокремлення у якості 

головного критерію вибору 

узгодженість стратегії з 

персоналом і відповідність 

стратегії корпоративній 

культурі

Узгодженість страте-

гії, що обирається, з 

персоналом і відпо-

відність корпоратив-

ній культурі

Врахування лише 

внутрішнього 

сприйняття страте-

гії персоналом

Аналіз табл. 1 дає можливість констатувати, 

що кожен із розглянутих підходів має власні пе-

реваги і недоліки, але вони певною мірою допо-

внюють один одного. Звідси виникає необхідність 

запропонування комплексного підходу до вибору 

стратегічних альтернатив, який поєднує елементи 

існуючих підходів (рис. 1).

Як видно з рис. 1, запропонований комплек-

сний підхід, окрім поєднання елементів існую-

чих підходів до вибору стратегічних альтернатив, 

містить додаткові критерії, що відображають за-

стосування концепції управління стратегічним 

потенціалом в стратегічному плануванні, а саме — 

відповідність зовнішньому стратегічному потен-

ціалу та відповідність загальним цілям елементів 

зовнішнього стратегічного потенціалу (ЗСП).

На нашу думку, саме ці критерії є пріори-

тетними для реалізації комплексного підходу до 

вибору стратегій на підставі зовнішнього стра-

тегічного потенціалу, тобто відповідність стра-

тегічної альтернативи цим критеріям має бути 

обов’язковою. Але можлива ситуація, коли стра-

тегічна альтернатива відповідає пріоритетним 

критеріям, але не відповідає одному або декіль-

ком другорядним критеріям. Щоб обґрунтувати 

прийняття рішення стосовно вибору стратегії у 

цьому випадку, необхідна розробка ієрархії дру-

горядних критеріїв.
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Рис. 1. Комплексний потенціальний підхід до формування критеріїв вибору стратегічних альтернатив 

(авторська розробка)

Відомими методами розробки ієрархії ваго-

мості показників є методи матриці коефіцієнтів 

парної кореляції, факторного навантаження, гру-

пової експертної оцінки та Фішберна. Але для за-

стосування методів матриці коефіцієнтів парної 

кореляції та факторного навантаження необхідні 

великі масиви критеріїв. Тому для розробки іє-

рархії другорядних критеріїв вибору стратегічних 

альтернатив було комплексно використано мето-

ди групової експертної оцінки для встановлення 

ієрархії критеріїв та правило Фішберна, що дозво-

лило розрахувати питому вагу кожного другоряд-

ного критерію за формулою:

 

N i
Qi

N N

2 ( 1)

( 1)

  


 
, (1)

де Qi — питома вага критерію;

N — кількість другорядних критеріїв.

Для здійснення оцінки ієрархії другорядних 

критеріїв вибору стратегічних альтернатив у якос-

ті експертів було залучено 430 топ-менеджерів 10 

торговельних мереж, що здійснюють торгівлю 

продуктами харчування в Донецькій області (255 

магазинів). Результати оцінок ієрархії наведено в 

табл. 2.

Аналіз табл. 2 показує, що серед запропо-

нованих другорядних критеріїв вибору страте-

гічних альтернатив більшість топ-менеджерів 

головними вважають забезпечення зростання 

торговельного доходу та ефективності діяльнос-

ті (саме на це спрямовані загальні стратегії еле-
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Таблиця 2

Результати експертної оцінки ієрархії другорядних критеріїв вибору стратегічних альтернатив

Назва підприємства
Результати оцінки ієрархії критеріїв вибору альтернатив

Д С У Р Е ТД УВ УП

ПАТ «Ашан Україна Гіпермаркет» 4 5 6 7 2 3 1 8

ТПГ «Fozzy Group «Сільпо» 3 5 7 6 4 1 2 8

Пр АТ «Фуршет» 4 7 6 5 2 1 3 8

ТОВ «Торговий будинок «Амстор» 4 5 8 6 2 1 3 7

ТОВ «ТЦ «Обжора» 1 7 6 5 3 2 4 8

ТОВ «АТБ-маркет» 3 8 5 4 6 2 1 7

ТОВ «Український рітейл» 4 6 5 7 2 1 3 8

ТОВ «Сегмент» 4 5 6 8 3 1 2 7

ТОВ «Гірник» 3 4 6 7 5 2 1 8

ТОВ «Сарепта» 3 5 4 6 1 2 7 8

Сума місць 33 57 59 61 30 16 27 77

Ранг критерію в ієрархії 4 5 6 7 3 1 2 8

ментів зовнішнього стратегічного потенціалу), 

а також узгодженість стратегії з власниками під-

приємства. Найменш важливим більшість рес-

пондентів вважає критерій узгодженості стратегії 

з персоналом підприємства.

Далі на підставі правила Фішберна було ви-

значено питому вагу кожного з другорядних 

критеріїв вибору стратегічних альтернатив і за-

пропоновано шкалу оцінювання стратегічних 

альтернатив за критеріями вибору (табл. 3).

Таблиця 3

Визначення питомої ваги та шкала оцінювання стратегічних альтернатив за критеріями вибору 
(авторська розробка) 

Критерій вибору
стратегічних альтернатив

Ранг критерію
Питома вага критерію, 

Qi

Максимальне 
значення критерію, 

Кmax = 3Qi

Приоритетні критерії

Відповідність зовнішньому стратегічному 

потенціалу (ВП) 
1 1 3

Відповідність загальним цілям елементів ЗСП (ВЦ) 1 1 3

Другорядні критерії

Досяжність (Д) 4 0,14 0,42

Сумісність (С) 5 0,11 0,33

Узгодженість (У) 6 0,08 0,25

Ризик реалізації (Р) 7 0,06 0,17

Економічна ефективність (Е) 3 0,17 0,51

Забезпечення зростання торговельного доходу (ТД) 1 0,22 0,67

Узгодженість з власниками підприємства (УВ) 2 0,19 0,58

Узгодженість з персоналом підприємства (УП) 8 0,03 0,08

Максимальна оцінка за другорядними критеріями 3

Шкала оцінювання результатів вибору стратегічних альтернатив

Інтервали середнього зна-

чення ступеню відповідності 

стратегії критеріям вибору, 

СВ = К/Кmax

Стратегія відповідає пріоритетним 

і більшості другорядних критеріїв 

і буде реалізовуватися

Стратегія відпові-

дає пріоритетним і 

деяким другорядним 

критеріям і буде 

реалізовуватися

Стратегія не відпові-

дає пріоритетним або 

більшості другорядних 

критеріїв і не буде 

реалізовуватися

0,8–1 +

0,6–0,8 +

0–0,6 +

Механізм вибору стратегічних альтернатив, 

що пропонується, наведено на рис. 2.

Висновки. Таким чином, у статті запропонова-

но комплексний потенціальний підхід до форму-

вання критеріїв вибору стратегічних альтернатив, 

який поєднує всі існуючі підходи і, на відміну від 

існуючих, передбачає використання в процесі ви-

бору обов’язкових і другорядних критеріїв вибору. 
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Рис. 2. Механізм вибору стратегічних альтернатив на підставі комплексного потенціального підходу 

(авторська розробка)

Для обґрунтування прийняття рішення стосовно 

вибору стратегій за допомогою критерію Фішбер-

на розроблено ієрархію другорядних критеріїв та 

шкалу оцінювання стратегічних альтернатив. На-

прикінці запропоновано механізм вибору стра-

тегічних альтернатив, що використовує розро-

блену шкалу і містить етапи аналізу відповідності 

стратегії пріоритетним і другорядним критеріям 

та прийняття рішення про доцільність реалізації 

стратегії на торговельному підприємстві.
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