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Уточнено зміст ефективності як економічної категорії, обґрунтовано процес оцінювання ефективності торговельної діяльності на основі функ-
цій реалізації, вирішено завдання її специфікації та параметризації з урахуванням закону спадного граничного продукту. Доведено, що критерієм 
оцінювання ефективності виступає оцінка статичної та динамічної ефективності торговельної діяльності, що дає змогу врахувати зміни за-
стосовуваних активів (ресурсів), збільшити запас міцності підприємства та свідчить про злиття (інтеграцію) спадної віддачі та економічних 
коливань у сучасних економічних макро- та мікросистемах. Для обраної методики розроблено алгоритм і запропоновано напрями прогнозування 
валових вартісних показників на основі песимістичного сценарію з урахуванням сучасного динамізму вітчизняної економічної системи. Здійснено по-
рівняння світових стандартів подання (IFRS/US GAAP/FAS) та оцінки (F7, F9, P3 ACCA) результатів фінансово-економічної діяльності торговельних 
підприємств.
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Роботу виконано в межах науково-дослідних тем «Управління розвитком підприємств торгівлі в посттрансформаційних умовах» (номер 
державної реєстрації 0110U006833) та «Організаційно-економічний механізм ефективного функціонування підприємств торгівлі» (номер державної 
реєстрації 0112V000652).

Вступ. Динамічний розвиток торговельної діяльно-
сті та постійні зміни, що відбуваються в економіці дер-
жави, зумовлюють необхідність узгодити оцінювання 
ефективності функціонування підприємств із цільовими 
орієнтирами, економічною поведінкою та міжнародними 
стандартами оцінювання господарської діяльності підпри-
ємств. З огляду на це, набуває актуальності вибір адекват-
них методів, моделей, критеріїв і показників оцінювання 
ефективності функціонування торговельних підприємств, 
які б у комплексі відповідали сучасним вимогам економіч-
ного розвитку глобальної ринкової системи та враховува-
ли специфіку торгівлі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розроб-
ку теорії та методології оцінювання ефективності госпо-
дарської діяльності підприємств здійснювали зарубіжні 
вчені: Е. Альтман, Дж. Дебре, Р. Джонатан, Р. Едмістер, 
Т. Купманс, М. Мескон, У. Мітчел, М. Дж. Фаррел, П. Хейне, 
Й. Шумпетер та інші. Теоретико-методичні та практичні ас-
пекти дослідження ефективності відображені у працях ві-
тчизняних науковців: Г. Башнянина, І. Бланка, І. Бойчик, 
Ф. Бутинця, В. Єлейка, С. Коваль, Є. Мниха, В. Осипова, 
А. Пілявського, С. Покропивного та інших. Дослідженням 
безпосередньо оцінювання ефективності функціонування 
торговельних підприємств присвячені праці В. Апо-
пія, Н. Власової, Л. Лігоненко, А. Мазаракі, Б. Мізюка, 
Н. Міценко, І. Міщука, А. Садєкова та інших.

Попри вагомий доробок учених, існує об’єктивна 
необхідність поглибленого дослідження категорії ефектив-
ності діяльності підприємства, вдосконалення теоретико-
методичних засад і прикладних положень оцінювання 
ефективності функціонування торговельних підприємств 
в умовах економічного розвитку. Актуальними є питання 
обґрунтування принципів комплексного оцінювання ефек-
тивності на основі специфікованих і параметризованих 
функцій торговельної діяльності, зумовлені насамперед 
використанням сучасними науковими колами методів ви-
значення відносних показників діяльності, порівняльного 
аналізу та аналізу девіації якісних показників діяльності та 
відсутністю факторного аналізу змін в умовах економічно-
го розвитку підприємств торгівлі.

Саме цим актуалізується потреба розробки та засто-
сування функціональних моделей інтенсифікації процесу 
оцінювання ефективності функціонування торговельних 
підприємств і вдосконалення існуючого методичного ін-
струментарію з її оцінювання.

Виклад основного матеріалу. В 90-х рр. ХХ ст. Укра-
їна вибрала шлях до побудови принципово нових для кра-
їни економічних відносин, внаслідок чого виникла постій-

на потреба в демократизації основ суспільного розвитку, 
пошуку нових для країни факторів розвитку, формування 
нових принципів економічної діяльності та впровадження 
засобів контролю за економічним розвитком.

Разом із тим, за роки незалежності показники ефек-
тивності в країні значно погіршилися: зменшились обсяги 
виробництва, знизилася його рентабельність, різко скоро-
тилися інвестиції. Все це є наслідком занедбання економіч-
ної роботи на підприємствах усіх форм власності. У пері-
оди економічної кризи підприємства намагалися досягти 
збільшення прибутків не за допомогою ретельного еконо-
мічного розрахунку, зниження собівартості товарооборо-
ту, а постійним підвищенням цін на свою продукцію. Хоч 
у такий спосіб окремим підприємствам і щастило тимча-
сово досягти бажаних результатів, але в цілому цей підхід 
призвів до поглиблення економічної кризи.

Оскільки процес господарювання і його результати 
складаються під впливом багатьох об’єктивних і суб’єк-
тивних чинників, то суттєвою складовою зміцнення еконо-
мічної безпеки підприємства буде вияв і моделювання цих 
чинників, визначення обсягу та якості ресурсів, які дозво-
лять вести найбільш ефективну діяльність у певному циклі 
економічного розвитку. Все це стане можливим лише у ви-
падку підвищення систематизації теоретико-методичних 
положень щодо визначення ефективності функціонування 
підприємств в умовах економічного розвитку, здійсненому 
на основі аналізу й узагальнення результатів досліджень 
вітчизняних і зарубіжних учених, обґрунтування підходів 
до оцінювання ефективності функціонування підприємств 
торгівлі за допомогою економічних функцій торговельної 
діяльності.

У процесі дослідження генезису поняття «ефектив-
ність» визначено, що це економічна категорія, яка відо-
бражає якість досягнення місії підприємства та може бути 
визначена як скалярними абсолютними чи відносними 
показниками, так і експертними та бальними. Відрізняти-
муться і показники оцінки ефективності для підприємства, 
яке знаходиться на одній стадії економічного розвитку 
(статична ефективність для підприємства, що «знаходить-
ся в спокої») та для підприємства, яке працює на ринку 
(в економічній системі), що постійно переживає спади, ко-
ливання, внаслідок чого змінюються також масштаб і ви-
пуск (динамічна ефективність). Очевидно, що статичну 
ефективність варто оцінювати стандартними показниками 
середнього продукту (відношення результату до ресурсних 
затрат). Динамічна ж ефективність функціонування під-
приємства має на меті відображення, зміни умов та масш-
табу господарювання в рамках економічного розвитку, і, як 
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наслідок, зміни вхідних ресурсів вплинуть на випуск про-
дукту [1, с. 176].

Вважаємо, що ефективність варто розглядати як ві-
дображення певної залежності, пропорційності між ресур-
сами та кінцевим продуктом, адже саме такий підхід умож-
ливлює застосування економічних функцій торговельної 
діяльності для оцінювання ефективності функціонування 
підприємств торгівлі в умовах економічного розвитку. 
Тому при визначенні ефективності функціонування підпри-
ємства недостатньо обмежитись частковими відносними 
показниками ефективності діяльності, а варто оцінювати 
ефективність комплексно на основі специфікованих і пара-
метризованих функцій економічної діяльності. Економічна 
нестабільність, циклічність і ринкові коливання знижують 
довіру до традиційних методів виміру ефективності діяль-
ності підприємства, оскільки свідчать про непорівняль-
ність, неспівмірність показників діяльності підприємств 
в різні періоди економічного розвитку [2].

Варто зауважити, що в сучасних ринкових умовах 
важливою передумовою інтенсивного економічного зрос-
тання, використання обмежених ресурсів і досягнення 
високих результатів є визначення залежностей між ними 
й урахування у функції торговельної діяльності значної 
кількості чинників. Саме тому застосування функції реалі-
зації уможливить розв’язання важливого завдання її спе-
цифікації та параметризації. Додамо також, що залежність 
більшості показників фінансово-економічної діяльності, 
зокрема агрегованих, не описується лінійно. Відтак, лише 
провівши специфікацію функції торговельної діяльнос-
ті з урахуванням закону спадного граничного продукту, 
доцільно визначити оптимальний варіант моделі, а саме 
n-факторну логарифмічну функцію фінансово-економічної 
діяльності торговельного підприємства. У той же час, про-
ведення параметризації за допомогою розв’язання систем 
рівнянь дозволить найбільш точно визначити коефіцієн-
ти та підвищити показники відповідності та адекватності 
функції емпіричним даним.

На основі сучасних досліджень економічного роз-
витку та його циклічності вважаємо за доцільне ввести 
у  функцію фінансово-економічної діяльності торговель-

них підприємств циклічну складову. Така функціональна 
складова відображає глибину й тривалість економічних 
циклів, а також дає змогу правильно планувати торговель-
ну діяльність і об’єктивно визначити динамічну ефектив-
ність, що неможливо зробити за допомогою традиційних 
методів. У той же час порівняння показників економічного 
розвитку для різних торговельних підприємств дасть змогу 
спрямувати аналітичну роботу на пошук факторів мінімі-
зації та уникнення економічного спаду, а також розробити 
більш гнучкий до ринкових змін внутрішньоекономічний 
механізм вітчизняних торговельних підприємств.

Як уже було зазначено, модель діяльності підпри-
ємства можна подати у вигляді функції y = f(x), яка може 
виступати модифікацією виробничої функції Кобба – Ду-
гласа та функцією економічного розвитку [3, с. 293 – 312; 
4, c. 31 – 35]. Очевидним є визначення рівня ефективності 
функціонування підприємства Е = y/x для класичних 
учень та Е = (у1 × x2)/(x1 × y2) для визначення ефективності 
за Фарреллом як рівня досягнення фронту – кривої 
максимальної продуктивності.

Урахування ефектів масштабу віддачі та існування 
ділових циклів для торговельних підприємств, постійний 
вплив закону спадного граничного продукту сприяли по-
єднанню в специфікованій функції торговельної діяльності 
спадної віддачі та циклічності (рис. 1):

Q = a × logb(c × X1+ d) + e × logf (g × X2+ h)+…
 + s × logt (u × Xn+ v) + k + u × sin(X1,X2,…,Xn), (1)

де       Q – реалізація кінцевого продукту (товарообороту);
X1,X2,…,Xn – вхідні ресурси (або затрати);
a, b, c, …, v, u, k – коефіцієнти, які визначатимуть 

віддачу ресурсів, їхню заміщеність, галузеву приналежність 
підприємства, мінімальну початкову кількість ресурсів 
(параметризація функції);

sin(X1,X2,…,Xn) – функція чинника часу, економічних 
коливань та НТП. Ця залежність дасть змогу відобража-
ти діяльність торговельного підприємства в довгостро-
кових та надтривалих періодах економічного розвитку,  
sin (X1,X2,…,Xn) залежить від обраних для аналізу ресурсів 
за їх непорівнянності.

Рис. 1. Графічне зображення двофакторної функції торговельної діяльності в умовах економічного розвитку 
 (розроблено авторами)
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Розглядаючи функцію фінансово-економічної діяль-
ності як первинний варіант оцінювання ефективності тор-
говельної діяльності на основі залучених ресурсів, можна 
констатувати, що оцінювання ефективності функціону-
вання торговельних підприємств передбачає оцінювання 
можливості оптимізації структури валового грошового 
потоку торговельного підприємства та оцінювання конку-
рентоспроможності підприємства на ринках збуту й потре-
бує визначення балансової функції на основі взаємозв’язку 
факторів усіх частин моделі. Тому для більш якісного оці-
нювання ефективності діяльності підприємства рівняння 
f(x) переведено в балансове:

f(x) = NI + TC + T(Interest) = Σ((1/mі) × cі × (dі × Pі + aі)
–e +bі), 

 i = 1, 2,…n, (2)
де     f(x) – перша частина балансової моделі, n факторна 
логарифмічна функція реалізації в умовах економічного  
розвитку;

NI + TC + T(Interest) – друга частина балансової 
моделі, калькуляція фінансової звітності «знизу-вгору» 
(Net Income + Total Costs (operating, selling, general and 
administrative expenses, depreciation and amortization and 
oth.) + Taxes (income or revenues taxes, equity in earnings 
(loss) of affiliated companies and minority interest));

Σ((1/mі) × cі × (dі × Pі + aі)
–e +bі) – третя частина ба-

лансової моделі, сума часток ринків функціонування під-
приємства (1/mi – частка на і-му ринку cі × (dі × Pі + aі)

–e +bі. 
В умовах реального ринку функція попиту відносно ціни Рі 
описується степеневою функцією, де c, a, b та e – додатні 
сталі).

Варто зауважити, що зміни в першій частині балан-
сової функції оцінювання ефективності діяльності торго-
вельних підприємств зумовлюють зміни в структурі та сумі 
чистого доходу в умовах економічного розвитку, внаслідок 
чого відбудеться зрушення кривої попиту.

Загальновідомо, що розробка прикладних положень 
комплексного оцінювання ефективності функціонування 
торговельних підприємств в умовах економічного розви-
тку потребує проведення апробації методики оцінювання 
ефективності торговельної діяльності на основі балансо-
вої моделі та здійснення на цій основі процесу оцінюван-
ня ефективності функціонування торговельних підпри-
ємств за традиційним підходом. З цією метою за методом  
ANOVA нами обрано 10 торговельних підприємств Львів-
ської області, на яких виявлено зміни в обсязі чистого до-
ходу в умовах економічного розвитку та показники діяль-
ності яких є адекватними та порівняними. Отримана вибір-
ка вважається однорідною, оскільки оцінювання статичної 
і динамічної ефективності проведено на основі середнього 
та граничного продукту торговельної діяльності, визначе-
них із параметризованої економічної функції.

У процесі дослідження з’ясовано, що причиною за-
грозливого фінансового стану досліджуваних торговельних 
підприємств упродовж 2008 – 2012 рр. стало нехтування 
власниками основними економічними законами (принци-
пами) залучення коштів, екстенсивного фінансового роз-
ширення та реінвестування отриманих прибутків. Так, на 
жодному з підприємств торгівлі частка власного капіталу 
не перевищувала 30 % протягом тривалого фінансового пе-
ріоду. Водночас негативною тенденцією характеризувався 

термін окупності інвестицій і позиченого капіталу, який 
зріс у середньому за п’ять років з 53 до 150.

Окрім того, на основі створеної методики оцінюван-
ня інтенсифікації торговельної діяльності зроблено висно-
вок про зниження процесів інтенсифікації на підприєм-
ствах вибірки. Так, приріст показника інтенсифікації на 1 % 
приросту чистого доходу зумовив зростання ефективності 
використання трудового потенціалу торговельних підпри-
ємств – на кожен відсоток зростання товарооброту за 5 ро-
ків припадає 386,923 % зниження продуктивності. Наймен-
ший приріст відносно приросту реалізації демонструють 
оборотні активи – лише 8,085 %. Результати SWOT-аналізу 
засвідчили існування слабких сторін підприємств торгівлі. 
Зокрема, виявлено недостатність фінансових ресурсів для 
внутрішньоекономічних змін на досліджуваних підприєм-
ствах, єдиної стратегії розвитку та якісного менеджмен-
ту та визначено критичний стан підприємств із нижчим 
рівнем валюти балансу внаслідок зниження купівельного 
попиту, сповільнення оборотності (активів, заборгованос-
тей, капіталу) та, як наслідок, дефіциту оборотних коштів 
(рис.  2).

Обґрунтовуючи необхідність оцінювання статичної 
та динамічної ефективності торговельної діяльності, ми 
дійшли висновку, що більшість підприємств торгівлі в умо-
вах екстенсивного зростання потерпає від зниження ефек-
тивності при незмінній технології ведення торговельної 
діяльності, відтак використання статичного оцінювання 
ефективності та застосування простих кратних моделей не 
досить. Варто також додати, що резерви зростання ефек-
тивності підприємств торгівлі слід шукати на основі дина-
мічної ефективності, оцінювання якої дозволить урахувати 
зміни застосовуваних активів (ресурсів), збільшити запас 
міцності та мінімізувати збитки. Запропонований підхід 
свідчить про злиття (інтеграцію) спадної віддачі та еконо-
мічних коливань у сучасних економічних макро- та мікро-
системах.

На основі коефіцієнтів детермінації параметризо-
ваних функцій торговельної діяльності можна зробити 
висновок про високий рівень охоплення факторних змін 
моделями. Так, вважаємо, що вплив закону спадної гра-
ничної віддачі на підставі спадного характеру додаткового 
продукту торговельних підприємств унаслідок капіталіза-
ції (зниження граничного продукту від додаткового та над-
лишкового інвестування в активи) пов’язаний, насамперед, 
із нестабільністю ринку (екстенсифікація не дає відчутної 
користі), кризовими явищами та неможливістю зміни сег-
мента ринку, рівень охоплення якого становить 95 – 99 %. 
При цьому наявність великої частки пасивних (або нео-
новлених, застарілих, неефективних) необоротних активів 
знижує граничний продукт і циклічна частина функції буде 
від’ємною.

Варто також зауважити, що торговельні підприєм-
ства демонструють залежність «ресурси – реалізація», вна-
слідок чого утворюється циклічна крива, яка є однотипною 
до специфікованих функцій фінансово-економічної діяль-
ності підприємства в умовах економічного розвитку. Адіа-
тивна частина балансової функції в цьому випадку свідчить 
про зміни технологій діяльності, ринкові зміни та вплив ін-
ших чинників, дія яких зумовлює, як і в попередньому варі-
анті, AP і MP (ефективність діяльності підприємства).
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Безумовно, процес удосконалення оцінювання 
ефективності функціонування торговельних підприємств 
в умовах економічного розвитку потребує вдосконалення 
балансової моделі оцінювання ефективності функціону-
вання торговельного підприємства та визначення базових 
складових алгоритму її оцінювання.

Обґрунтовуючи необхідність розробки комплексно-
го універсального алгоритму оцінювання ефективності 
функціонування підприємства в умовах економічного роз-
витку, зазначимо, що його реалізація передбачає визначен-
ня джерел інформації, технології діяльності торговельного 
підприємства та очікувань від оцінювання ефективності 
діяльності підприємства.

Твердження, що підприємство перебуватиме в рів-
новазі тоді, коли кожна одиниця доданого фактора дава-
тиме нижчий дохід, ніж попередня, а отже, приноситиме 
додаткові витрати, пов’язані з її реалізацією, дасть змогу 
виявити точку MR=MC на функції торговельної діяльності 
досліджуваних підприємств, тоді як визначення інтервалів 
показників торговельної діяльності підприємств, близьких 
до рівноважної точки, дасть змогу управляти слабкими 
сигналами та поліпшити GAP-аналіз.

Зауважимо, що визначення структури пропозиції та 
характеристик ринку в такій точці, що викликає необхід-
ність побудови карти ізоквант для кожної асортиментної 
групи на ринку, яку представляють досліджувані торго-
вельні підприємства, продемонструвало чітку політику ці-
ноутворення на кожну асортиментну групу, найбільш опти-
мальне її поєднання з можливим прибутком від реалізації 
товарів даної групи. Відтак, у процесі розробки принципів 
прогнозування, згідно з алгоритмом ITEC, необхідно ви-
значити оптимальний предиктор для торговельних під-
приємств, який дає змогу здійснити як ресурсне (f(r)), так 
і часове (f(t)) прогнозування, а також визначити достовір-
ний прогноз результатів діяльності на основі песимістич-
ного сценарію (рис. 3).

Вивчення проблем багатоваріантності результатів 
прогнозу, здійсненого на основі парної лінійної регресії 
або тренду, дозволяє зробити висновок, що точність такого 
прогнозу зростатиме зі збільшенням досліджуваних чин-
ників і періоду дослідження.

Тут варто зауважити, що у процесі виміру ефектив-
ності функціонування підприємств торгівлі для побудови 
якісної структури процесів бізнес-аналізу доцільно ко-
ристуватися певною послідовністю дій: акцептація і ви-
значення критеріїв виміру ефективності (Acceptance and 
Evaluation Criteria Definition); метод мозкового штурму 
(Brainstorming); аналіз економічних стандартів (прин-
ципів) діяльності підприємства (Business Rules Analysis); 
складання глосарію економічних категорій для проведення 
аналізу (Data Dictionary and Glossary); складання схеми по-
токів даних (Data Flow Diagrams); моделювання даних (Data 
Modeling); аналіз рішень (Decision Analysis); аналіз докумен-
тації на підприємстві (Document Analysis); інтерв’ювання 
інсайдерів підприємства (Interviews); розрахунок та аналіз 
ключових показників діяльності підприємства (Metrics and 
Key Performance Indicators); аналіз додаткових вимог (Non-
functional Requirements Analysis); моделювання організації 
процесів на підприємстві (Organization Modeling); дослі-
дження проблем (Problem Tracking); моделювання бізнес-
процесів (Process Modeling); створення робочих груп 
(Requirements Workshops); визначення сценаріїв діяльності 
та використання аналітичних заготовок (Scenarios and Use 
Cases) [5 – 10].

І, наостанок, додамо, що традиційна методика оці-
нювання ефективності діяльності вітчизняних підпри-
ємств торгівлі суттєво відрізняється від універсальних 
алгоритмів оцінювання ефективності функціонування під-
приємств, запропонованих міжнародними асоціаціями, що 
визначається як у плануванні, прогнозуванні діяльності 
підприємства, так і в менеджменті, маркетинговій полі-
тиці підприємств та особливо при пошуку ефективності 

Рис. 2. Позиціонування торговельних підприємств залежно від імовірності виникнення та наслідків існуючих загроз  
у 2008 – 2012 рр.  (розроблено авторами)
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функціонування торговельних підприємств за ринкових 
умов економічного розвитку. Відтак, більшість показників 
економічного розвитку підприємств потребують аналізу 
у  світлі виміру ефективності торговельної діяльності.

Висновок. Динамічні умови формування і функ-
ціонування ринкової економіки зумовлюють визначен-
ня ефективності як економічної категорії, що відображає 
якість досягнення основної місії підприємства, певну за-
лежність пропорційності між ресурсами та кінцевим про-
дуктом. Процес оцінювання ефективності торговельної 
діяльності на основі функцій реалізації ставить завдання 
її специфікації та параметризації з урахуванням закону 
спадного граничного продукту та пошуку оптимального 
варіанта моделі, а саме – n-факторної функції фінансово-
економічної діяльності торговельного підприємства в умо-
вах економічного розвитку.

За системних перешкод і недостатності методич-
ного інструментарію оцінювання ефективності постала 
проблема розробки комплексного універсального алго-
ритму оцінювання ефективності функціонування тор-
говельного підприємства в умовах економічного роз-
витку, реалізація якого визначає, що найбільший вплив 
на формування висновків щодо результатів оцінювання 
ефективності діяльності торговельних підприємств чи-
нять три фактора: визначення джерел інформації, визна-
чення технології діяльності торговельного підприємства, 
з’ясування очікувань від оцінювання ефективності діяль-
ності підприємства.

Додамо також, що визначення інтервалів показників 
торговельної діяльності підприємств, близьких до рівно-
важної точки, є вагомим резервом у системі методів і засо-
бів управління слабкими сигналами низької ефективності, 
та покращення GAP-аналізу. Втім, поліпшення ефектив-
ності функціонування торговельних підприємств вимагає 
визначення структури пропозиції та характеристик ринку 
збуту, побудови карти ізоквант для окремої асортиментної 
групи товарів, визначення пріоритетів цінової політики на 
підприємстві, вибору оптимального предиктора для ви-
вчення проблем багатоваріантності результатів прогнозу, 
здійсненого на основі парної лінійної регресії або тренду.

Відтак, вважаємо, що використання прогресивних 
міжнародних стандартів обліку економічної інформації 
потребує перегляду та адаптації традиційної оцінки ефек-
тивності діяльності вітчизняних підприємств торгівлі до 
універсальних алгоритмів її оцінювання. Моніторинг єв-
ропейських і світових методик оцінювання ефективності 
функціонування підприємств передбачає найбільш опти-
мальний варіант використання ratio-методики асоціації 
АССА, американської системи US GAAP та стандартів 
IFRS оцінювання ефективності на вітчизняних підприєм-
ствах торгівлі. Для їх використання необхідні поетапна 
оцінка можливостей підвищення ефективності та резуль-
тативності діяльності, а також розробка принципово нових 
стратегічних напрямів і стандартів оцінювання ефектив-
ності діяльності торговельних підприємств в умовах еко-
номічного розвитку.

 Рис 3. Карта-алгоритм ITEC оцінювання ефективності функціонування торговельних підприємств  
в умовах економічного розвитку  (розроблено авторами)
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