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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ 

РЕАЛІЗАЦІЇ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

 ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ 

 

Н.М. Смольнякова, А.М. Волосов 
 

Обґрунтовано необхідність систематизації методичних підходів щодо 

оцінки реалізації ресурсного потенціалу підприємств торгівлі. Ураховуючи 

специфіку підприємств торговельної галузі, пропонується виділення таких 

класифікаційних ознак: напрями дослідження; глибина дослідження; 

охоплення об’єктів, що досліджуються; характер вимірювання та 

інтерпретації результатів; зміст та повнота питань, що досліджуються; 

зв'язок з об’єктом оцінки; чинник часу; спосіб узагальнення результатів. 

Ключові слова: ресурсний потенціал, реалізація, торгівля, спосіб, 

оцінка, систематизація, методичний підхід. 

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  

К ОЦЕНКЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ 

 

Н.Н. Смольнякова, А.М. Волосов 
 

Обоснована необходимость систематизации методических подходов к 

оценке реализации ресурсного потенциала предприятий торговли. Учитывая 

специфику предприятий торговой отрасли, предлагается выделять 

следующие классификационные признаки: направления исследований; глубина 

исследовании; охват исследуемых объектов; характер измерения и 

интерпретация результатов; содержание и полнота исследуемых вопросов; 

связь с объектом оценки; фактор времени; способ обобщения результатов. 

Ключевые слова: ресурсный потенциал, реализация, торговля, способ, 

оценка, систематизация, методический подход. 

 

SYSTEMATIZATION OF METHODICAL APPROACHES TO THE 

ESTIMATION OF REALIZATION OF RESOURCE POTENTIAL 

OF TRADE ENTERPRISES 
 

N.Smol'nyakova, A.Volosov 
 

The necessity of systematization of methodologies for assessing the 

implementation of the resource potential of trade enterprises was grounded. The 

approaches to the assessment, depending on the directions of researches play an 

important role. They may be assessment of implementation the elements of the 
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resource potential, life cycle, business process of value creation, according to 

determined criteria. According to the nature of trade companies we offer the 

following features of systematization of methodologies for assessing the 

implementation of the resource potential: research directions; depth of researches; 

coverage of the objects, the nature of the measurement and interpretation of results, 

the content and completeness of the studying questions; connection with the object 

of evaluation, the time factor; the way of summarizing of the results. The advantages 

and disadvantages of using each of the features are considered. 
Keywords: resource potential, sales, trade, way, assessment, classification, 

methodical approach. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Невід’ємною 

передумовою динамічного та сталого розвитку будь-якої соціально-

економічної системи, у тому числі й підприємства, є наявність у неї 

певного потенціалу. Одна з провідних ролей у цьому процесі належить 

ресурсній складовій, бо будь-який з потенціалів підприємства 

характеризується певною величиною та якісним станом відповідних 

йому економічних ресурсів. Будучи одночасно основою формування 

кожного потенціалу та складовою загального, ресурсний потенціал 

потребує особливої уваги під час здійснення управлінських процесів 

на сучасному торговельному підприємстві. Основою дієвого 

управління, формування ефективних, адаптованих до сучасних умов 

розвитку виробничих відносин його механізмів є система оцінки 

ресурсного потенціалу, процесів його змінення. Вважається, що оцінка 

– це результат визначення та аналізу кількісних і якісних 

характеристик об’єкта, яким управляють, а також самого процесу 

управління ним [1]. 

Неоднорідність елементів ресурсного потенціалу, складність 

його структури, різнорідність вирішуваних завдань зумовлюють 

неоднозначність та різноспрямованість його оцінки. 

Одним із важливих напрямків оцінки ресурсного потенціалу, 

який потребує окремих досліджень та розробки відповідного 

методичного інструментарію, є оцінювання його реалізації, бо саме за 

його результатами виникає можливість дослідити відповідність 

величини реалізованого потенціалу сформованому, цілям розвитку 

підприємства, а також ефективність самого процесу реалізації. 

Ефективне здійснення процесу оцінювання реалізації 

ресурсного потенціалу потребує розвитку теоретичної бази та 

методичного інструментарію, що може бути обґрунтовано під час 

прикладних досліджень зазначених питань з урахуванням специфіки 

функціонування торговельних підприємств. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням оцінки 

ресурсного потенціалу приділяється значна увага в працях вітчизняних 

і російських вчених, зокрема Є. Лапіна, О. Балацького, І. Отенко, 

І. Репіної, О. Федоніна, О. Олексюка, А. Воронкової, О. Ареф’євої, 

О. Коренкова, В. Павлової, Т. Талах, А. Данілової, Н. Власової, 

Т. Шталь, Н. Краснокутської та ін. Однак їх дослідження у переважній 

більшості спрямовані на оцінку величини ресурсного потенціалу. 

Зарубіжними вченими, такими як Р. Грант, Р. Нортон, 

Д. Каплан, І. Ансофф та ін., розглядаються проблеми оцінки 

потенціалу підприємства (у т.ч. і ресурсного) з точки зору максимізації 

його вартості. У працях [2−7] оцінка реалізації ресурсного потенціалу 

обмежується дослідженням ефективності його використання. Разом із 

тим, такі вчені, як В. Павлова та О. Кузьменко [8] наголошують на 

необхідності оцінки ресурсного потенціалу щодо досягнення його 

реалізацією основних комерційних цілей. 

Деякі автори [9, 10] акцентують увагу на урахуванні змін 

чинників зовнішнього середовища під час оцінювання використання 

ресурсного потенціалу. 

Найбільш змістовними дослідженнями за обраним напрямом є 

розробки Н. Власової, Т. Шталь та Н. Краснокутської [11−13], які не 

тільки розширюють та поглиблюють розкриття питань оцінки 

ресурсного потенціалу, а й ураховують галузеві особливості діяльності 

підприємств роздрібної торгівлі. Так, Н. Власова та Т. Шталь 

виділяють такі напрямк оцінки реалізації ресурсного потенціалу, як 

визначення ступеня реалізації та відповідності його цілям 

функціонування та розвитку, ефективності використання та 

можливостей із формування необхідних результатів господарської 

діяльності [12]. Н. Краснокутська розмежовує такі напрями 

оцінювання ресурсного потенціалу, як формування та реалізація, а 

також відповідні їм критерії, методи й показники [13]. Однак її 

дослідження стосуються усіх видів потенціалу, що вплинуло на деякі 

обмеження щодо отриманих наукових результатів з оцінки реалізації 

його ресурсної складової. 

Існуючі розробки не охоплюють усієї предметної площини 

оцінки саме реалізації ресурсного потенціалу, фрагментарно 

досліджено критеріальні ознаки такої оцінки та відсутні системні 

дослідження щодо методичних підходів та методів оцінювання за 

даним напрямом. 

Неповне висвітлення методичних питань щодо оцінки реалізації 

ресурсного потенціалу потребує відповідних подальших досліджень і, 

у першу чергу, систематизації методичних підходів. 
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Мета статті. Метою даної статті є систематизація методичних 

підходів до оцінки реалізації ресурсного потенціалу торговельних 

підприємств із виділенням класифікаційних ознак. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний стан 

розробки методичного забезпечення оцінювання реалізації ресурсного 

потенціалу характеризується відсутністю широкого кола наукових 

позицій, що пов’язано, перш за все, зі складністю цього потенціалу як 

об’єкта дослідження та різнорідністю його елементів. 

Методичний підхід у загальному розумінні – це сукупність 

засобів і способів впливу на систему з метою її поліпшення [14]. Щодо 

оцінки реалізації ресурсного потенціалу методичний підхід становить 

собою сукупність засобів (аналітичного й методичного 

інструментарію) та способів дослідження цього процесу. 

Вивчення літературних джерел [3−13 та ін.], в яких подано 

існуючі методичні підходи до вирішення проблеми оцінювання 

потенціалу підприємства та його елементів, а також урахування 

специфіки ресурсного потенціалу підприємств торгівлі, дозволило 

сформулювати авторське бачення систематизації методичних підходів 

до оцінювання реалізації цієї складової потенціалу (табл.).  

Таблиця 

Основні методичні підходи до оцінювання реалізації ресурсного 

потенціалу торговельного підприємства 
 

Ознака  Методичний підхід 

1 2 

За напрямами 

дослідження 

− за елементами; 

− за життєвим циклом ресурсів; 

− за бізнес-процесами; 

− за критеріальними ознаками 

За глибиною 

дослідження 

− на основі експрес-оцінки; 

− на основі деталізованої поглибленої оцінки 

За охопленням 

об’єктів, що 

досліджуються 

− на основі суцільної (загальносистемної) 

оцінки; 

− на основі вибіркової (поелементної) оцінки 

За змістом і 

повнотою питань, 

що досліджуються 

− на основі комплексної оцінки; 

− на основі тематичної оцінки; 

− на основі локальної оцінки 

За характером 

вимірювання та 

інтерпретації 

результатів 

− на основі кількісної оцінки; 

− на основі якісної оцінки; 

− на основі змішаної оцінки 

 



139 

 

Продовження табл. 

1 2 

Залежно від 

зв’язку з об’єктом 

оцінки 

− на основі прямої оцінки; 

− на основі непрямої оцінки 

Залежно від 

чинника часу 

− статичний; 

− динамічний 

− на основі інтегральної оцінки; 

− на основі оцінки за період 

− на основі поточного аналізу; 

− на основі оперативного аналізу; 

− на основі перспективного аналізу 

Залежно від 

способу 

узагальнення 

результатів 

− на базі 1-го окремого показника; 

− на основі системи показників; 

− на основі узагальнених комплексних або 

інтегральних показників 

 

Пропонується виділення таких класифікаційних ознак: 

напрямки дослідження; глибина дослідження; охоплення об’єктів, що 

досліджуються; характер вимірювання та інтерпретації результатів; 

зміст та повнота питань, що досліджуються; зв'язок з об’єктом оцінки; 

чинник часу; спосіб узагальнення результатів. 

Найбільш важливою ознакою класифікації методичних підходів 

до оцінювання реалізації ресурсного потенціалу є їх розподіл залежно 

від напрямів дослідження. Такими напрямами можуть бути оцінка: 

реалізації складових (елементів) ресурсного потенціалу; за життєвим 

циклом; за бізнес-процесами зі створення цінності; за критеріальними 

ознаками. 

Залежно від ситуації та мети дослідження оцінка реалізації 

може проводитись як за всіма складовими ресурсного потенціалу, так 

й окремо за кожним елементом. 

У рамках життєвого циклу ресурсів доцільно виділити такі 

напрями, як оцінювання реалізації ресурсів, які безпосередньо 

використовуються у торгово-технологічному процесі, та доцільність 

реалізації перспективних ресурсів з урахуванням альтернативної 

цінності їх використання. 

Оцінка за бізнес-процесами дозволить виявити результати 

реалізації ресурсного потенціалу та їх вплив на процес створення 

цінності на кожному етапі загального ланцюга. 

Необхідність отримати характеристику реалізації ресурсного 

потенціалу за певним колом ознак (повнота реалізації, ефективність 



140 

 

цього процесу, відповідність ринковим умовам, гнучкість тощо) 

зумовлює виділення такого напрямку, як оцінка за критеріями. 

Глибина дослідження реалізації потенціалу передбачає 

виділення методичних підходів на основі експрес-оцінки або 

деталізованої поглибленої оцінки. Деталізація процедурної сторони 

оцінки залежить від поставлених цілей, а також різних чинників 

інформаційного, часового, методичного характеру та кадрового й 

технічного забезпечення. 

Експрес-оцінка є ситуаційною, здійснюється, як правило, за 

обмеженим колом критеріальних ознак та показників та застосовується 

з метою виявлення проблемних місць. Таке дослідження відповідає 

вимогам оперативності та не потребує довготривалого дослідження. 

Змістом поглибленої оцінки є детальне вивчення не тільки 

різноманітних показників, що характеризують реалізацію ресурсного 

потенціалу за комплексом критеріальних ознак, а й всіх процесів і 

явищ, що сприяють цьому процесу на момент здійснення оцінювання 

та в перспективі. 

Беззаперечно, що ступінь деталізації оцінки та вибір напрямку 

залежать від цілей дослідження, наявності інформаційної бази, 

автоматизації розрахунків тощо. 

За охопленням об’єктів, що досліджуються, можна виділити 

методичні підходи, в межах яких здійснюється суцільна 

(загальносистемна) оцінка реалізації ресурсного потенціалу, та 

методичні підходи, основою яких є вибіркова оцінка. суцільна оцінка 

передбачає дослідження реалізації всіх елементів системи ресурсного 

потенціалу. Вибіркова оцінка стосується вивчення результатів 

реалізації окремих складових ресурсного потенціалу, або їх частини. 

За змістом та повнотою питань, що досліджуються, доцільно 

розглядати методичні підходи на основі комплексної, тематичної або 

локальної оцінки. Комплексне оцінювання ґрунтується на повному 

всебічному дослідженні результатів реалізації ресурсного потенціалу 

як за елементами з урахуванням синергічного ефекту від їх взаємодії, 

так і за бізнес-процесами. Оцінка за таким підходом може 

здійснюватись як з використанням системи показників, так і методів 

комплексного оцінювання. 

Тематичне дослідження здійснюється за окремими напрямами 

оцінювання, зазначеними вище, а також може бути спрямоване на 

аналіз стану реалізації або виявлення резервів (явних і прихованих). 

Локальне оцінювання передбачає вивчення реалізації ресурсного 

потенціалу за окремими бізнес-процесами. 
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Характер вимірювання та інтерпретації результатів є ознакою 

розподілу методичних підходів на такі, що базуються на якісній, 

кількісній або змішаній оцінці. В основі кількісної оцінки лежить 

розрахунок окремих показників шляхом використання формалізованих 

методів, що дозволяє отримати чітке однозначне вимірювання 

результатів відносно завдань дослідження, зменшити їх залежність від 

суб’єктивного чинника. 

Якісна оцінка базується на застосуванні неформалізованих 

методів (експертне опитування персоналу, споживачів), результати 

яких значною мірою залежать від досвіду та обізнаності експертів або 

відвертості опитуваних, і, відповідно, характеризується повним 

суб’єктивізмом. 

Підходи, що ґрунтуються на змішаних оцінках [15; 18], 

дозволяють нівелювати негативні наслідки як кількісної, так і якісної 

оцінок. На користь змішаних оцінок свідчить і те, що на початковому 

етапі дослідження за будь-яким методичним підходом для його 

структурно-логічної побудови та встановлення зв’язків між 

показниками застосовується саме якісна оцінка. Узагальнення 

результатів та формулювання висновків на заключному етапі також 

здійснюється шляхом якісного оцінювання. Застосування методичних 

підходів на основі змішаних оцінок, безумовно, посилює об’єктивність 

результатів, проте механізм такого оцінювання не розроблений. 

Залежно від зв’язку з об’єктом оцінки доцільно розглядати 

методичні підходи на основі прямої та непрямої оцінок. Основною 

вимогою до застосування прямої оцінки є чіткий зв'язок показників з 

об’єктом оцінювання, а також повнота опису його стану за допомогою 

визначених критеріїв і показників. Пряму оцінку можна 

використовувати для вимірювання повноти, ступеня, ефективності 

стабільності ресурсного потенціалу за певною системою показників. 

Використання підходів на основі непрямої оцінки здійснюється 

за умов відсутності чіткого зв’язку показників з об’єктами оцінки. 

Доцільність її застосування можна пояснити також вимогами 

оперативності (наприклад, експрес-оцінка) або обмеженістю доступу 

до інформації зовнішніх експертів. Опосередкована (непряма) оцінка 

реалізації ресурсного потенціалу надається через вивчення певних 

індикаторів. Так, показники вартості підприємства [15; 17] або 

прибутку [16; 19] є певними сигнальними індикаторами стану 

реалізації ресурсного потенціалу. Як індикатори можуть також 

використовуватися співвідношення певних індексів (зокрема, як 

зазначено вище, під час оцінювання відповідності реалізації 

ресурсного потенціалу ринковим процесам). Оскільки непряма оцінка 
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не вимагає застосування системи показників для опису стану 

складного об’єкта, то її об’єктивність є досить дискусійною. 

Оцінка реалізації ресурсного потенціалу може здійснюватись, 

виходячи з різних методичних позицій щодо врахування чинника часу. 

Передусім, це статичний та динамічний підходи. Статичний підхід 

передбачає вивчення реалізації ресурсного потенціалу на певний 

момент часу та виходить з того, що параметри зовнішнього 

середовища залишаються незмінними, а також ігнорує процеси 

розвитку потенціалу. За динамічним підходом реалізація ресурсного 

потенціалу може розглядатись під впливом як внутрішніх, так і 

зовнішніх чинників; обов’язковим параметром, що описує систему, є 

чинник часу. Динамічний підхід, усуваючи недоліки статичного, має 

свої обмеження в застосуванні, які зумовлені складністю адекватного 

опису процесів, що здійснюються тими чи іншими математичними 

моделями. Для повного вирішення завдань оцінки реалізації 

ресурсного потенціалу більшістю науковців пропонується здійснювати 

її на основі єдності та синтезу статичного й динамічного підходів. 

Оцінювати різні параметри стану реалізації ресурсного 

потенціалу та розвитку цього процесу можна на певну дату або за 

певний період часу. Відповідно, методичні підходи можна розподілити 

на ті, що базуються на інтервальній оцінці, та ті, за яких 

використовуються дані за період. Основою інтервальної оцінки є 

використання моментних показників (на певну дату). Під час 

оцінювання за період користуються середніми або накопиченими 

даними. 

За чинником часу можна також виділити методичні підходи до 

оцінки реалізації ресурсного потенціалу на основі поточного, 

перспективного та оперативного аналізу. Поточний (ретроспективний) 

аналіз здійснюється за звітний період або за низку попередніх. У 

процесі його здійснення є можливість використання максимального 

обсягу інформації, перетворення вихідних показників з метою 

досягнення необхідного рівня аналітичності, проведення факторного 

аналізу результатів реалізації. Цим забезпечується повна оцінка 

діяльності підприємства щодо використання можливостей реалізації 

ресурсного потенціалу, що може стати основою коригування 

тактичних і стратегічних управлінських рішень. Однак результати 

поточного аналізу не дозволяють оперативно реагувати на будь-які 

негативні ситуації. Ці недоліки можуть бути усунені за умов 

використання методичного підходу на основі оперативного аналізу, 

який проводиться відразу після завершення господарських операцій за 

короткі проміжки часу (зміну, добу, декаду) або під час здійснення 
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певних бізнес-процесів. Це дає можливість оперативно виявляти 

недоліки в процесах реалізації ресурсного потенціалу та приймати 

рішення щодо їх виправлення. 

Оцінка на базі перспективного аналізу дозволяє виявити 

можливі результати реалізації ресурсного потенціалу у майбутньому. 

Її висновки є основою розробки перспективних управлінських рішень 

та попередження небажаних результатів. Оцінка майбутньої реалізації 

ресурсного потенціалу може здійснюватись із використанням 

різноманітних методів прогнозування. 

Важливою ознакою класифікації методичних підходів до оцінки 

реалізації ресурсного потенціалу є спосіб узагальнення результатів, 

відповідно до якого пропонується виділити підходи на основі: одного 

оціночного показника; системи показників; узагальнених комплексних 

або інтегральних показників. 

У першому випадку для узагальнюючого висновку щодо 

ступеня або ефективності реалізації ресурсного потенціалу має бути 

обґрунтований окремий показник, який комплексно відбиває весь 

спектр взаємозв’язків між елементами ресурсного потенціалу та 

створену ним цінність. Такий показник, на жаль, існує тільки 

гіпотетично, що пояснюється різнорідністю елементів ресурсного 

потенціалу та складнощами з вимірюванням загального обсягу його 

реалізації. 

Друга група підходів базується на системі індивідуальних 

показників, що характеризують стан реалізації та можливості окремих 

видів ресурсів. Такі оцінки мають локальний характер і дозволяють 

оцінити окремі аспекти реалізації ресурсного потенціалу та 

ускладнюють формулювання узагальнюючого висновку. 

Підходи на основі узагальнених комплексних або інтегральних 

показників передбачають використання методів моделювання для 

розрахунку показників, що синтезують інформацію в цілому щодо 

реалізації ресурсного потенціалу з урахуванням синергічного ефекту 

від взаємодії різних ресурсів. 

Висновки. Вивчення наукової думки стосовно оцінки 

ресурсного потенціалу торговельного підприємства показало 

недостатню розробленість методичного інструментарію щодо 

оцінювання саме процесу його реалізації. На основі дослідження 

науково-методичних розробок загальнотеоретичного та прикладного 

характеру систематизовано методичні підходи до оцінки реалізації 

ресурсного потенціалу підприємств торгівлі, що дозволить підвищити 

ступінь обґрунтованості результатів процесу оцінювання. 
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