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Abstract. The author’s approach to the essence of development strategies of trade enterprises are considered in the
article. Kinds of development of businesses using the method of monographic studies are investigated. On international
experience served characteristic basic development strategies of trade enterprises. Criteria of the development strategy
of trade enterprises, which assigned a place in consumer market, product range, availability of technology, level of
competition in trade, are identified. An algorithm for the formation and implementation of strategies for the
development of trade enterprises, which provides for monitoring internal and external environment, the diagnosis of
resource provision, model development of trade enterprises, is developed. The paths of development of trade enterprises
in the long term that encouraged to use the planning system are formed. The principles of effective formation and
implementation of development strategies of trade enterprises, based on the capabilities of the resource potential are
defined. The market, technical and technological, organizational, innovation and information mechanisms for the
formation and implementation of strategies for the development of trade enterprises are offered.
Keywords: business entity; domestic trade; consumer market; effective demand; resource provision; competition;
mechanisms of formation and implementation of development strategies.

JEL classification: F100, L810
Постановка проблеми у загальному вигляді. Кожен суб’єкт господарювання прагне
здійснювати ефективну господарську діяльність, спрямовану на поступовий розвиток,
забезпечуючи при цьому конкурентоспроможність. Відповідно до цілей господарювання та
стану ресурсного забезпечення, підприємства розробляють та запроваджують різноманітні
конкурентні стратегії розвитку. Проте, у більшості випадків, не враховується стан
споживчого ринку, а саме ринкові чинники, які суттєво впливають на реалізацію стратегії
розвитку та ефективне функціонування суб’єктів господарювання. На споживчому ринку
функціонує значна чисельність суб’єктів господарювання, вагоме місце при цьому займають
торговельні підприємства, які також орієнтуються на відповідну стратегію, виходячи із рівня
конкуренції, сегментів споживачів та їх платоспроможного попиту, ефективності
використання ресурсного потенціалу тощо. Враховуючи зростання конкуренції на
споживчому ринку, коливання економічної кон’юнктури, негативний вплив чинників
зовнішнього середовища, назріла нагальна необхідність удосконалення механізмів
формування та реалізації стратегій розвитку торговельних підприємств.
Аналіз досліджень і публікацій останніх років. В економічній літературі існують
публікації, які присвячено дослідженню проблем обґрунтування стратегій розвитку
торговельних підприємств, серед них чільне місце посідають роботи С. Алєксєєва [1, с.88–95],
М. Бєлєцького [2, с.6–7], О. Бондаренко [3, с.16–21], Н. Казмерчук-Палащиної [4, с.45–47],
Л. Мулярчук [5, с.77–81], О. Нікітіної [6, с.196–200], А. Савчук [9, с.66–71],
І. Севрук [10, с.88–90], Н. Сичової [11, с.44–50], В. Фадєєва [12, с.15–18], Л. Фролової
[13, с.50–58], Н. Яцевич [14, с.28–33] та ін.
Більшість провідних науковців розглядають механізми формування стратегій
розвитку з теоретичних та методичних підходів, ресурсного забезпечення та використання
стратегічного управління й маркетингу. У наукових працях здійснюється ґрунтовний аналіз
проблеми дослідження з використанням різних наукових підходів, іноземного досвіду
вирішення поставлених завдань та висловлюється авторська думка щодо перспектив
удосконалення механізмів реалізації стратегій розвитку.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Автор статті вважає
що, з наукової точки зору залишаються недостатньо дослідженими проблеми щодо
врахування чинників внутрішнього і зовнішнього впливу на господарську діяльність, при
обґрунтуванні стратегії розвитку торговельних підприємств, можливостей та спроможностей
ресурсного потенціалу вчасно адаптуватися до змін економічної кон’юнктури, стану
споживчого ринку та конкуренції на ньому, а також застосування сучасних методів
планування й прогнозування споживчих та економічних показників. У межах зазначеної
проблеми щодо механізмів реалізації стратегії розвитку доцільно передбачити напрями та
засоби коригування етапів впровадження відповідних організаційно-економічних змін на
торговельних підприємствах.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування стратегій розвитку
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торговельних підприємств за рахунок дослідження основних підходів до забезпечення
розвитку суб’єктів господарювання, розгляду базових стратегій розвитку із застосуванням
відповідних критеріїв впливу, розробки алгоритму формування та реалізації стратегій
розвитку торговельних підприємств, враховуючи стан споживчого ринку, систему
прогнозування та ресурсне забезпечення суб’єктів господарювання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Під стратегією розвитку торговельних
підприємств розуміють здатність суб’єкта господарювання здійснювати стабільну
господарську діяльність відповідно до запланованих цілей шляхом ефективного формування
та використання ресурсів, враховуючи платоспроможний попит та швидкозростаючі потреби
споживачів, а також адаптації до умов ринкового оточення та забезпечення
конкурентоспроможності на споживчому ринку.
При обґрунтуванні стратегії розвитку торговельних підприємств варто звернути увагу
на види розвитку суб’єкта господарювання. В науковій літературі виокремлюють такі види
розвитку підприємства: конвергенційний, що включає як зовнішню, так і внутрішню
адаптацію підприємства до умов його діяльності, що змінюються; дивергенційний розвиток є
складовою частиною еволюційного типу розвитку, але відповідає класу регресивного
розвитку, характеризується неможливістю системи менеджменту здійснювати адаптивні
регулюючі впливи на діяльність підприємства через недостатність або відсутність
відповідного ресурсного забезпечення і потенціалу розвитку; синхронізований розвиток,
який зумовлений наявністю загального динамічного циклу розвитку підприємства;
десинхронізований розвиток є антиподом синхронізованого розвитку і характеризується
неузгодженістю стану господарювання підприємства і зовнішнього середовища або
основних сфер життєдіяльності підприємства [8, с.199].
У менеджменті отримали поширення поняття «сталий розвиток підприємства»,
«керований розвиток підприємства», «організаційний розвиток» [7, с.79].
Для обґрунтування стратегій розвитку торговельних підприємств, а також
формування механізмів їх розробки та реалізації, визначимо найбільш узагальнені стратегії
розвитку. М. Портер [15, с.132] виокремлює три основні види стратегій розвитку
підприємства: стратегія зростання (розвитку) – відображає намір підприємства збільшувати
обсяги діяльності, чистого прибутку, капіталовкладень; стратегія стабілізації (сталості) –
характеризує прагнення підприємства зберегти досягнуті обсяги діяльності в умовах суттєвої
нестабільності обсягів реалізації і чистого прибутку; стратегія виживання (скорочення) –
захисна стратегія в умовах глибокої кризи діяльності підприємства.
Виходячи із вищезазначених видів стратегій зростання, переважна їх більшість
орієнтована на ринок, товар, технології, галузь, положення підприємства всередині галузі.
Враховуючи специфіку торговельної сфери та місце підприємств на споживчому
ринку, проведемо характеристику базових стратегій розвитку для торговельних підприємств
(табл. 1). Виходячи з інформації, представленої в табл. 1, більшість стратегій розвитку
торговельних підприємств орієнтовані на збереження існуючих сегментів реалізації товарів
на споживчому ринку, а за рахунок використання сприятливого положення чи можливостей
ресурсного забезпечення, торговельні підприємства прагнуть його розширити. Важливим
аспектом при цьому є опрацювання напрямів розвитку торговельних підприємств.
Таблиця 1
Характеристика базових стратегій розвитку торговельних підприємств
Назва стратегій
Посилення позиції
на споживчому
ринку

Характеристика
Стратегії концентрованого зростання
характеризується освоєним ринком;
наявністю традиційного товарного
асортименту; існуючим станом технологій;
стійким положенням торговельного
підприємства у сфері торгівлі;

Напрями розвитку
пошук нових
можливостей щодо
збільшення обсягів
товарообігу
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Розвитку
споживчого ринку

характеризується розширенням сегменту
споживчого ринку; наявністю
традиційного товарного асортименту;
існуючим станом технологій; стійким
положенням торговельного підприємства у
сфері торгівлі;
Розвитку продукту характеризується освоєним ринком;
наявністю удосконаленого товарного
асортименту; існуючим станом технологій;
стійким положенням торговельного
підприємства у сфері торгівлі;
Стратегії інтегрованого зростання
характеризується освоєним ринком;
Зворотної
наявністю традиційного товарного
вертикальної
асортименту; існуючим станом технологій;
інтеграції
високим конкурентним положенням
торговельного підприємства у сфері
торгівлі;
характеризується освоєним ринком;
Прямої
наявністю традиційного товарного
вертикальної
асортименту; існуючим станом технологій;
інтеграції
високим конкурентним положенням
торговельного підприємства у сфері
торгівлі;
Стратегії диверсифікованого зростання
Центрованої
характеризується освоєним ринком;
диверсифікації
наявністю удосконаленого товарного
асортименту; існуючим станом технологій;
стійким положенням торговельного
підприємства у сфері торгівлі;
Горизонтальної
характеризується освоєним ринком;
диверсифікації
перевагою товарного асортименту з
більшою питомою вагою у структурі
продажів; запровадженням нових
технологій; стійким положенням
торговельного підприємства у сфері
торгівлі;
Конгломеративної характеризується розширенням сегменту
диверсифікації
споживчого ринку; наявністю
удосконаленого товарного асортименту;
запровадженням нових технологій;
стійким положенням торговельного
підприємства у сфері торгівлі.

Продовження табл. 1
пошук незадіяних
сегментів споживчого
ринку

запровадження private
label

формування
організаційноекономічних зв’язків із
постачальниками
товарних ресурсів
створення торговельних
мереж на територіях,
переорієнтування на
вищий формат торгівлі

пошук нових ожливостей
щодо запровадження
додаткових напрямів
торговельного
обслуговування
удосконалення
товарного асортименту
шляхом використання
маркетингових
технологій продажу,
формування лояльності
споживачів
використання сучасних
технологій продажу з
наданням відповідного
рівня сервісу та
використання гнучкої
цінової політики

У випадку зміни платоспроможного попиту споживачів та їх потреб торговельні
підприємства зможуть реалізувати стратегії розвитку за рахунок удосконалення товарного
асортименту, організації якісного торговельного обслуговування, надання гарантійного та
післягарантійного сервісу, постачання товарів до споживача, гнучкої цінової політики.
Вагоме місце в стратегії розвитку торговельних підприємств займають технології, які
представлено інноваційними рішеннями забезпечення ефективності процесу торгівлі,
логістики, інформаційного забезпечення, управління взаємовідносинами зі споживачами
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тощо. Зміна положення торговельного підприємства у середині галузі зумовлює вибір тієї чи
іншої стратегії розвитку. Розширення меж діяльності торговельного підприємства на
споживчому ринку досягається за рахунок ефективності формування організаційноекономічних зв’язків із постачальниками товарних ресурсів, географії місця розташування
шляхом створення торговельних мереж, запровадження нових форматів торгівлі,
застосовування сучасних маркетингових засобів, спрямованих на лояльність зі сторони
споживачів, що в цілому дозволяє забезпечити розвиток торговельних підприємств на
споживчому ринку.
З метою обґрунтування стратегій розвитку торговельного підприємства доцільно
побудувати алгоритм формування та реалізації відповідних стратегій (рис. 1).
Етап 1

Моніторинг внутрішнього і зовнішнього середовища торговельного
підприємства (виявлення сильних та слабких сторін, можливостей і загроз)

Етап 2

Діагностика ресурсного забезпечення торговельного підприємства
(оцінка можливостей та спроможностей елементів потенціалу)

Етап 3

Формування цілей і завдань щодо напрямів розвитку торговельного
підприємства

Етап 4

Здійснення прогнозування щодо ресурсного забезпечення, тенденцій розвитку
внутрішньої торгівлі, питомої ваги на споживчому ринку, рівня
платоспроможного попиту та потреб споживачів тощо

Етап 5

Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегій розвитку торговельного
підприємства («стратегічний набір», стратегії напрямів господарювання)

Етап 6

Формування моделі розвитку торговельного підприємства, визначення стадій і
фаз циклу розвитку

Етап 7

Запровадження стратегій розвитку торговельного підприємства

Етап 8

Контроль за реалізацією стратегій розвитку торговельного підприємства
(моніторинг, контролювання, коригування, стратегічне управління)

Рис. 1. Алгоритм формування та реалізації стратегій розвитку торговельного підприємства
Як свідчать дані рис. 1, алгоритм формування та реалізації стратегій розвитку
торговельного підприємства охоплює вісім етапів, за результатами яких суб’єкти
торговельної сфери матимуть змогу здійснити якісний моніторинг внутрішнього і
зовнішнього середовища господарювання, провести діагностику ефективності ресурсного
забезпечення, сформувати стратегічні цілі та завдання, використати систему прогнозування,
опрацювати стратегічні альтернативи та обрати оптимальні стратегії розвитку, сформувати
ефективну модель розвитку та визначити послідовність запровадження стратегій,
забезпечити контроль за її впровадженням, застосовуючи корегувальні дії та стратегічне
управління.
Для забезпечення ефективного формування та реалізації стратегій розвитку,
торговельні підприємства мають дотримуватися низки принципів, а саме: чітке визначення
потенційних можливостей для розвитку; перманентний моніторинг споживчого ринку;
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наявність фінансового забезпечення реалізації стратегій розвитку; формування напрямів
мотивації персоналу щодо ефективної розробки та впровадження стратегій розвитку;
позитивний імідж торговельного підприємства (ідентифікація за брендом); управління
інноваційною діяльністю тощо.
Також автором статті розроблено механізми формування та реалізації стратегій
розвитку торговельних підприємств та подано їх характеристику (табл. 2).
Таблиця 2
Механізми формування та реалізації стратегій розвитку торговельних підприємств
Механізми
Характеристика
Ринкові
включають визначення типу й структури споживчого ринку, урахування
бар’єрів входу і виходу з нього, дослідження величини та можливостей
зростання сегментів, еластичність цін, циклічність і сезонність попиту,
дослідження рівня конкуренції та поводження основних конкурентів при
запровадженні стратегій розвитку. Характеризуються також використанням
сучасних маркетингових заходів;
Технікопри формуванні стратегій розвитку передбачають дослідження рівня
технологічні
використання торговельними підприємствами основних засобів та
впровадження ними сучасних технологій. При реалізації стратегій розвитку
характеризуються способами та методами впровадження сучасного
торговельного, касового і складського обладнання, автоматизації та
механізації торговельного процесу і логістичних операцій;
Організаційні передбачають формування управлінської структури та забезпечення
оптимальної чисельності персоналу; в процесі реалізації стратегій розвитку
забезпечують мотиваційну підтримку за рахунок сучасних стимулюючих
заходів;
Інноваційні
включають постійний моніторинг рівня інноваційної активності
торговельних підприємств; у випадку реалізації стратегій розвитку
передбачають використання інновацій за кожним елементом ресурсного
забезпечення з метою його ефективного використання;
Інформаційні передбачають отримання зворотних зв’язків із зовнішнім середовищем,
споживачами та іншими контрагентами щодо показників діяльності
конкурентів, ступеня задоволення потреб споживачів, тенденцій розвитку
внутрішньої торгівлі та споживчого ринку, змін у нормативно-законодавчій
базі тощо.
Виходячи з інформації, наведеної в табл. 2, виокремлено ринкові, технікотехнологічні, організаційні, інноваційні та інформаційні механізми, які сприяють розробці та
реалізації стратегій розвитку, а також спрямовані на ефективне функціонування
торговельних підприємств у довготривалій перспективі та забезпечення конкурентоспроможності на споживчому ринку.
Висновки і перспективи подальших розробок. Таким чином, у статті подається
авторське бачення стратегії розвитку торговельних підприємств, проаналізовано види
розвитку суб’єкта господарювання, охарактеризовано базові стратегії розвитку торговельних
підприємств, запропоновано алгоритм та механізми формування і реалізації стратегій
розвитку. За результатами дослідження можна зробити такі висновки: стратегії розвитку
торговельних підприємств розробляють з метою забезпечення їх ефективного
функціонування та підвищення конкурентоспроможності на споживчому ринку; залежно від
ринкового положення, товарного асортименту, інновацій, рівня конкуренції в галузі
торговельні підприємства обирають відповідні стратегії розвитку; алгоритм формування та
реалізації стратегій розвитку торговельного підприємства передбачає низку етапів, на яких
розробляється оптимальна модель розвитку; кожен механізм формування та реалізації
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стратегій розвитку торговельного підприємства характеризується функціональним
напрямом, спрямованим на розробку та вибір оптимальної стратегії.
Перспективи подальших розробок полягають у дослідженні конкурентних переваг
торговельних підприємств як засобів ефективної реалізації стратегій розвитку.
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