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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ТОРГОВЕЛЬНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ СПОЖИВЧОГО РИНКУ 
 

М.В. Чорна, Т.Б. Кушнір, О.В. Михайлова, Н.О. Гайдар 
 

Обґрунтовано застосування методичного підходу для оцінки 
ефективності діяльності суб’єктів торговельної інфраструктури 
споживчого ринку.  

Здійснено оцінку ефективності підприємницької діяльності на прикладі 
підприємства оптової торгівлі, визначені напрями, розроблено конкретні 
заходи щодо її забезпечення та встановлено послідовність впровадження цих 
заходів. 
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Представлені результати оцінки ефективності діяльності 

підприємства оптової торгівлі із застосуванням методу оцінки 

«багатокутник ефективності». 

Ключові слова: методика, оцінка, ефективність підприємницької 

діяльності, «багатокутник ефективності». 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ТОРГОВОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

 

М.В. Черная, Т.Б. Кушнир, Е.В. Михайлова, Н.А. Гайдар 

 
Обосновано применение методического подхода для оценки 

эффективности деятельности субъектов торговой инфраструктуры 

потребительского рынка. 

Проведена оценка эффективности предпринимательской 

деятельности на примере предприятия оптовой торговли, определены 

направления, разработаны конкретные мероприятия по ее обеспечению и 

установлена последовательность внедрения этих мероприятий. 

Представлены результаты оценки эффективности деятельности 

предприятия оптовой торговли с применением метода оценки «многоугольник 

эффективности». 

Ключевые слова: методика, оценка, эффективность 

предпринимательской деятельности, «многоугольник эффективности».  

 

METHODICAL APPROACH TO THE ESTIMATION  

OF THE EFFICIENCY OF THE RETAIL INFRASTRUCTURE 

ENTITIES’ ACTIVITY AT THE CONSUMER MARKET 

 

M. Chorna, T. Kushnir, О. Mikhailova, N. Haidar  

 
Evaluation methodology of the effectiveness of the consumers’ market trade 

infrastructure entities activity is considered in this article. On the methodological 

level, the groups of the most important characteristics for the business entities in 

this sphere (suppliers, retail trade enterprises, own potential) are distinguished. 

As the result of practical approbation of the developed model and performed 

analysis, the criteria of the suppliers’ selection were singled out. Using the results of 

the rating factors analysis, the following conclusion was made: the determinative 

factor for the wholesale enterprises is a price. 

The effectiveness of the enterprises’ activity using as an example the 

wholesale enterprise and basing on the achieved average assessments concerning 

the effectiveness of the interaction of the wholesale enterprises with business entities 

is determined. 
Application of the methodological approach to the evaluation of the 

wholesale trade business entities’ activity, providing the realization of the following 
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consequent stages: making of informational base to calculate indices according to 
the determined directions; comparison of the indices’ values according to the 
determined directions of the separate wholesale trade enterprises with average 
level; determination of the directions as per provision/growth of the effectiveness of 
the wholesale enterprise activity; development of means of provision/growth of the 
effectiveness of the wholesale enterprise activity was suggested. This methodical 
approach allows to evaluate effectiveness of the wholesale enterprises’ activity, 
determine directions and develop specific means of provision/growth of the 
effectiveness of the wholesale enterprises’ activity. 

The application of the evaluation method “Polygon of Effectiveness” to 
make a visible performance of the results according to the efficiency of activities 
was suggested. Creation of the “polygon of effectiveness” is as following: selection 
of indices of the wholesale enterprises’ activity; determination of the numerical 
value of these indices; division of circle with the evaluating scales into equal sectors 
as per quantity of indices; graduation of the radial lines scales; marking on every 
axis considering dots’ scale that corresponds to the relative meanings of specific 
indices; building of the polygon of effectiveness is made for one enterprise by means 
of combination of the corresponding dots and gives an opportunity to compare it 
visually with its average level on the market. 

Advantage of the presented approach to evaluation of the effectiveness of 
enterprises’ activity is ability to use it for any entities of consumers’ market 
infrastructure under conditions of adjustment of the criteria of suppliers and 
effectiveness indices selection. 

Keywords: methodology, evaluation, effectiveness of the entities’ activity, 
“polygon of effectiveness”. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Торговельна 

сфера діяльності є невід’ємною частиною економіки будь-якої країни, і 
від її розвитку залежить життєва стійкість усіх інших складових 
економічної системи – виробничої, розподільчої, соціально-політичної. 
У розвинуній ринковій економіці має бути і розвинена торговельна 
інфраструктура, основу якої складають різнотипи підприємств і 
організацій, що разом забезпечують процес натурального й грошового 
обміну та створюють конкурентні умови взаємодії на споживчому 
ринку. 

У науковій практиці прийнято розглядати складні 
багатоаспектні економічні системи з позицій їх внутрішнього устрою 
та організації процесу взаємодій. Склад і устрій торговельної сфери 
економіки визначається в категоріях структурної побудови (кількість 
підприємств, типологія різновидів, відмінності, роль у економічному 
процесі та ін.), а взаємодії – це «правила гри», функціональна 
специфіка, конкурентні умови, порядок розрахунків, оцінка 
результативності діяльності. 

Наше дослідження має цільову орієнтацію на внутрішні 

проблеми розвитку профільних суб’єктів торговельної інфраструктури 
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споживчого ринку в умовах загострення конкуренції, які на сьогодні 

працюють у щільному взаємозв’язку з організаціями і підприємствами 

допоміжного обслуговування на певній території (логістичні центри, 

складське господарство, регіональні інформаційні системи, 

транспортні мережі, сфера кредитно-банківських операцій, сектор 

наукової підтримки торгівлі), і за їх практичної єдності та 

взаємозалежності мають значні відмінності в устрої, веденні бізнесу, 

управлінні розвитком. Тому постає проблема оцінювання ефективності 

діяльності підприємницької діяльності з урахуванням різного набору 

факторів впливу та різної сили дії цих факторів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Реальна практика 

діяльності та розвитку торговельних підприємств останнім часом 

накопичила достатньо вагомий і цінний інформаційний матеріал з 

оцінки ефективності їх роботи [1–8], але в методичному забезпеченні 

аналізу цього матеріалу є певні недоліки, що й потребує пошуку нових 

підходів у цьому аспекті. Особливу ланку торговельної 

інфраструктури складають підприємства (фірми) оптової торгівлі, на 

розвиток яких головний вплив чинять такі фактори, як ємність і 

динаміка «роздрібу».  

Наявність сотень і тисяч підприємств, що працюють на 

споживчому ринку в рамках певної просторової концентрації 

(наприклад, масштабу міста чи обласного регіону), зумовлює 

доцільність застосування в методичному плані для оцінки 

ефективності/успішності окремих торговельних підприємств або їх 

угрупувань рейтинговий метод. 

Мета статті – обґрунтування доцільності застосування 

авторського методичного підходу для оцінки ефективності діяльності 

суб’єктів торговельної інфраструктури споживчого ринку.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із суб’єктів 

торговельної інфраструктури споживчого ринку є підприємства 

оптової торгівлі, на основі яких розглянуто та апробовано авторську 

методику. Із метою формування моделі подальшого розвитку оптового 

підприємства для рейтингового оцінювання на методичному рівні 

важливо виокремити такі групи найважливіших характеристик для 

суб’єктів господарювання цієї сфери діяльності: 

 постачальники (П); 

 підприємства роздрібної торгівлі (РТ); 

 власний потенціал (В). 

З урахуванням виділених складових ефективності підприємства 

оптової торгівлі та коефіцієнтів: розвитку інфраструктури в регіоні – 
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просторовий коефіцієнт (Кі) і потенціалу споживчого ринку (Кс), 

загальний функціонал оцінки його рівня (рейтингу) (Рс) можна подати 

таким чином: 
 

Рс= {В, РТ, П} Кі, Кс.   
 

У концептуальному плані наведений функціонал характеризує 

ефективність (успішність) торговельного підприємства, яка 

визначається не лише його внутрішнім потенціалом, але й системою 

зовнішніх зв’язків і відносин (із постачальниками, контактами та 

характером (у т.ч. потенціалом) суб’єктів споживчого ринку, 

регіональними (просторовими) пріоритетами). Власний потенціал (В) в 

оцінках має враховуватися не в жорсткій формі чіткої оцінки, а в 

допустимих межах (min-max), виходячи з того, що підприємство може 

активно змінювати свою структуру, кадровий склад, асортимент 

товарів тощо. Отже, він є змінною величиною та залежить від 

інноваційної політики оперативних управлінських рішень. Суб’єкти 

роздрібної торгівлі (РТ) разом мають стати для оптового 

торговельного підприємства об’єктом постійного маркетингового 

дослідження, поповнюючи банк даних щодо ситуації на ринку. 

Із метою доведення практичної дієвості розробленої моделі 

здійснено її апробацію. У результаті проведеного аналізу виділено 

критерії відбору постачальників (табл. 1). 
 

Таблиця 1 

Рейтинг критеріїв вибору постачальників 
 

Критерії вибору постачальників Рейтинг факторів 

Ціна  1 

Якість 2 

Знижки 3 

Асортимент 4 

Місце знаходження постачальника 5 

Форма розрахунків 6 

Розмір партії 7 
 

Аналіз рейтингу факторів свідчить, що визначальною для 

підприємств оптової торгівлі на сьогодні є ціна. Виходячи з одержаних 

середніх оцінок щодо ефективності взаємодії підприємств оптової 

торгівлі із суб’єктами бізнес-середовища визначимо ефективність 

підприємницької діяльності оптового підприємства. Для цього 

запропоновано використання такого методичного підходу, який 

передбачає послідовну реалізацію визначених етапів (рис. 1).  
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Цей методичний підхід дозволяє не лише оцінити ефективність 
підприємницької діяльності оптового підприємства, а й визначити 
напрями та розробити конкретні заходи щодо забезпечення/ 
підвищення ефективності підприємницької діяльності підприємства 
оптової торгівлі. 

На першому етапі здійснюється формування інформаційної бази 
для розрахунків показників за визначеними напрямами. Зауважимо, що 
напрями визначено за результатами попереднього дослідження щодо 
оцінки діяльності оптових  фірм підприємствами оптової та роздрібної 
торгівлі. Відповідно до цих напрямів визначено показники 
ефективності підприємницької діяльності, а саме: виконання 
зобов’язань за ціною, ритмічність і рівномірність постачань, 
відповідність комплектації замовленню, кількість одиниць 
простроченого товару на 100 одиниць товару, рівень обслуговування, 
фальсифікація супровідної документації на товари, надання товарного 
кредиту. 
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Рис. 1. Методичний підхід до оцінки ефективності підприємницької 

діяльності суб’єктів оптової торгівлі 

 
На другому етапі проводиться порівняння значень показників за 

визначеними напрямами окремого підприємства оптової торгівлі (Аі) 

І ЕТАП  Формування інформаційної бази для розрахунків 

показників за визначеними напрямами 

ІІ ЕТАП Порівняння значень показників за визначеними напрямами 

окремого підприємства оптової торгівлі (Аі) із середнім рівнем (Ā) 

ІV ЕТАП Розробка заходів забезпечення/підвищення ефективності 

підприємницької діяльності підприємства оптової торгівлі 

 

 

 

 

Аі / Ā ≥ 1  

підприємницька діяльність  

не ефективна 

 

підприємницька діяльність 

ефективна 

ІІІ ЕТАП Визначення напрямів забезпечення/підвищення ефективності 

підприємницької діяльності підприємства оптової торгівлі 
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із середнім рівнем по групі (Ā). При цьому порівнюються всі 
показники послідовно, та виходячи з результату порівняння, на 
третьому етапі визначаються конкретні напрями забезпечення або 
підвищення ефективності діяльності підприємства оптової торгівлі, а 
на четвертому, виходячи з пріоритетності та специфіки напрямів, 
розробляються відповідні заходи. 

Запропоновану методику застосовано для оцінки ефективності 
діяльності оптового підприємства (табл. 2).  

 

Таблиця 2 

Оцінка ефективності діяльності оптового підприємства  
 

Показники 
ефективності 

діяльності 

Середнє 
значення 

за 10 
баловою 
шкалою 

Абсолютне 
значення, 

бали 

Відносне значення до № з/п 
фак-
тора 

серед-
нього 

макси- 
мального 

Виконання 
зобов’язань за 
ціною 8,6 9,5 1,105 0,95 1 

Ритмічність і 
рівномірність 
постачань   7,8 8,6 1,103 0,86 2 

Відповідність 
комплектації 
замовленню 8,5 9,8 1,153 0,98 3 

Кількість одиниць 
простроченого 
товару на 100 
одиниць товару* 4,2 1,9 2,211 0,16 4 

Рівень 
обслуговування 3,5 7,2 2,057 0,72 5 

Фальсифікація 
супровідної 
документації на 
товари** 1,5 0 – – – 

Надання 
товарного 
кредиту, % від 
загальної кількості 
обстежених 
підприємств/вимог 2,5 10,0 4,0 

 
1,0 6 

* Розрахунки відносного значення за оберненим показником. 
** Розрахунки відносного значення проводяться, якщо показник 
не дорівнює 0. 
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За допомогою вибраного інструментарію здійснимо оцінку 
ефективності діяльності оптового підприємства. Процес формування 
«багатокутника ефективності» аналогічний традиційному процесу 
формування «багатокутника конкурентоспроможності» [9–10], проте 
потребує уточнення відповідно до специфіки ефективності діяльності 
оптового підприємства.  

Створення «багатокутника ефективності» відбувається 
за такими етапами: 

 відбір показників ефективності діяльності оптового 
підприємства. Відповідно до запропонованого методичного підходу це 
виконання зобов’язань за ціною, ритмічність і рівномірність постачань, 
відповідність комплектації замовленню, кількість одиниць простроченого 
товару на 100 одиниць товару, рівень обслуговування, фальсифікація 
супровідної документації на товари, надання товарного кредиту; 

 визначення числового значення цих показників. Усі 
показники визначають/переводяться за 10-бальною шкалою;  

 розбиття кола за допомогою оцінювальних шкал на рівні 
сектори за кількістю показників;  

 градуювання шкал радіальних прямих таким чином, щоб 
значення всіх показників збільшувалися в міру віддалення від центра 
кола та при цьому не виходили за його межі;  

 позначення на кожній осі з урахуванням масштабу точок, які 
відповідають відносним значенням конкретних показників;  

 побудова багатокутника ефективності здійснюється для одного 
підприємства шляхом поєднання відповідних точок та дає можливість 
наочного порівняння із середнім його рівнем на ринку (рис. 3). 
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Рис. 2. «Багатокутник ефективності» діяльності оптового підприємства 

(за середніми показниками) 
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Аналізуючи «багатокутник ефективності» діяльності оптового 

підприємства, яке досліджували, можна зробити висновок, що його 

діяльність є ефективною, тобто усі показники перевищують середній 

рівень на ринку. Проте середній рівень на ринку, який склався на 

конкретний період, не завжди об’єктивно свідчить про ефективність 

діяльності суб’єктів господарювання. Тому доцільно провести також 

порівняння показників цього підприємства з максимально можливими 

(табл. 1, рис. 3). За результатами цього дослідження чітко бачимо, що 

рівень ефективності за всіма напрямами нижчий за максимально 

можливий. 
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Рис. 3. «Багатокутник ефективності» діяльності  

(за максимальними показниками) 

 

Тому необхідно розробити відповідні заходи за всіма 

напрямами діяльності. Проте пріоритетність має відповідати 

отриманим результатам дослідження (табл. 3).  

Висновки. Таким чином, застосування запропонованого 

методичного підходу до оцінки ефективності діяльності оптового 

підприємства дозволяє її здійснити; визначити напрями діяльності, за 

якими необхідно провести певні заходи; установити послідовність 

упровадження цих заходів відповідно до результатів оцінки. 

Перевагою запропонованого підходу є можливість його застосування 

для будь-яких суб’єктів торговельної інфраструктури споживчого 

ринку за умови корегування критеріїв вибору постачальників 

і показників ефективності.  
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Таблиця 3  

Пріоритетність упровадження заходів підвищення ефективності 

діяльності оптового підприємства, яке досліджували 
 

Напрями 
підприємницької діяльності 

Заходи підвищення 
ефективності 

Виконання зобов’язань за ціною 4 

Ритмічність і рівномірність постачань   3 

Відповідність комплектації замовленню 5 

Висока якість (кількість одиниць простроченого 
товару) 1 

Рівень обслуговування 2 
 

Перспективами наступних досліджень є обґрунтування 
стратегічних напрямів розвитку суб’єктів торговельної інфраструктури 
на основі розробленого методичного інструментарію. 
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