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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПОЖИВЧОГО 
ТОВАРИСТВА ЗА УЗАГАЛЬНЮЮЧИМИ ПОКАЗНИКАМИ  
 

В статті запропоновано теоретико-методичні підходи до оцінки 
ефективності діяльності підприємств споживчої кооперації. Для 
комплексної оцінки ефективності діяльності підприємства торгівлі 
необхідно підходити як з позицій самого підприємства торгівлі, так 
і з позицій покупців (споживачів). 
Ключові слова: споживча кооперація, торгівля, економічна ефекти-
вність, показники ефективності. 

 
Розвиток ринкової економіки в Україні обумовлює високі вимо-

ги до оцінки ефективності функціонування економічних систем різ-

них рівнів. Найбільша увага приділяється торгівлі як комерційній си-

стемі та самостійній ланці національної економіки, яка безпосеред-

ньо створює економічні блага. Трансформаційні процеси, які відбу-

ваються в українській економіці, докорінно змінили економічне се-

редовище функціонування торговельних підприємств, що, в свою 

чергу, призвело до залежності ефективності їхньої фінансово-

господарської діяльності від багатьох, раніше не досліджуваних фак-

торів. Споживча кооперація є некомерційною, соціально-

орієнтованою системою, яка має конкурентні переваги, найбільш по-

вне використання, яких є вагомими факторами підвищення ефекти-

вності послуг, що надаються населенню. З метою створення належ-

ного іміджу та забезпечення успіху на ринку потрібна достовірна 

оцінка ефективності функціонування торговельних підприємств як 

комерційних систем, яка б відповідала сучасним вимогам розвитку 

ринкової економіки. 

Торгівля є основною галуззю споживчої кооперації, за допо-

могою якої реалізується її соціальна місія. Стан торгівлі спожив-

чими товарами – індикатор ефективності проведених в країні ре-

форм, рівня та якості життя населення. Для досягнення стійких 

позицій на ринку товарів і послуг необхідна розробка і реалізація 

конкретних заходів щодо підвищення ефективності роздрібної то-

ргівлі споживчої кооперації. 

Проблему оцінки та підвищення ефективності діяльності гос-

подарюючих суб’єктів досліджували багато вчених, зокрема  
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І. Бланк, Д. Давидянц, А. Мазаракі, І. Маркіна, Б. Прикіна, К. Раіцкий, 

Г. Савицька, Н. Соловйова, Н. Соломатін [7], Л. Трофимова, А. Фрід-

ман, А. Шеремет. 

Низка питань з оцінки ефективності діяльності торговельних 

підприємств знайшли відображення в роботах зарубіжних вчених, 

таких як Г. Вайе, X. Гелтенбот, У. Дерінг, Е. Котляр, Д. Стоун,  

К. Хітчінг, В. Хойер та ін. 

Питання підвищення ефективності діяльності підприємств 

споживчої кооперації розглядалися в працях В. Апопія, С. Бабенка, 

Н. Басій, Г. Башнянина, В. Гейця, Ю. Дайновського, Н. Карпенко,  

Я. Качмарика, А. Мільки [3], І. Лукінова, Б. Мізюка, Н. Міценко, С. 

Скибінського та інших. 

У працях вчених відображені різні аспекти соціальної та еко-

номічної ефективності діяльності споживчої кооперації. Разом з 

тим, недостатньо досліджені питання оцінки ефективності роздрі-

бної торгівлі споживчої кооперації та якості торговельного обслу-

говування сільського населення як фактора, що впливає на неї. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні методичних положень що-

до оцінки ефективності соціально-економічної діяльності підпри-

ємств та організацій споживчої кооперації. 

В ринкових умовах ефективна діяльність торговельних підп-

риємств повинна оцінюватись з позиції досягнення найбільших 

фінансових результатів за умов повного використання трудових, 

матеріальних та фінансових ресурсів [1, С. 3]. 

У зв’язку з цим виникає необхідність обґрунтування та удоско-

налення організаційно-економічного механізму комплексної оцінки 

ефективності функціонування торговельних підприємств, у розробці 

сучасних методів та методик такої оцінки, з врахуванням комплекс-

ного та системного підходів, що дозволить приймати обґрунтовані 

рішення щодо створення сприятливих умов для покращання еконо-

мічних результатів їх діяльності. 

В умовах переходу до ринкових відносин, що супроводжувався 

глобальними кризовими явищами, посилення конкурентної боротьби 

призвело до того, що споживча кооперація втратила свої колишні 

позиції на ринку товарів і послуг: звузилися масштаби її діяльності, 

знизилися віддача економічного та соціального потенціалу, погірши-

вся соціально-економічний стан, суттєво послабилася її соціальна 

місія [2]. 

Споживча кооперація – це особливий соціально орієнтований 

суб’єкт ринку, який не ставить за головну мету отримання прибутку. 

Тому соціальний аспект комерційної діяльності організацій спожив-
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чої кооперації – задоволення потреб обслуговуваного населення то-

варами та послугами високої якості є пріоритетним [2; 3]. Але реалі-

зація соціальної місії споживчої кооперації неможлива без отриман-

ня прибутку. Досягнення економічної мети комерційної діяльності 

організацій споживчої кооперації обґрунтовує ступінь реалізації со-

ціальної місії системи. Таким чином, соціальний і економічний аспек-

ти комерційної діяльності організацій споживчої кооперації тісно 

взаємопов’язані. 

Завдяки діяльності споживчої кооперації, підприємства й орга-

нізації якої знаходяться переважно в сільській місцевості, реалізу-

ються інтереси та забезпечуються потреби сільських споживачів у 

широкому асортименті товарів. Специфіка функціонування сільських 

господарств викликає потребу не тільки у звичному для всіх проша-

рків населення асортименті продовольчих і непродовольчих товарів, 

але також у машинах, механізмах, устаткуванні для проведення 

польових робіт, заготівлі та приготування кормів, переробки сільсь-

когосподарської продукції, мінеральних добривах, засобах хімічного 

захисту рослин, ветеринарних препаратах тощо. 

Галузь торгівлі посідає чільне місце в структурі споживчої коо-

перації. До вказаної галузі належать насамперед підприємства розд-

рібної та оптової торгівлі. Функції підприємств торгівлі частково ви-

конують підприємства ресторанного господарства, які поряд із про-

дажем продукції власного виробництва, пропонують споживачам по-

купні товари, переважно продовольчі. Ринки споживчої кооперації є 

результатом розвитку інтеграційних процесів, поєднують функції 

підприємств торгівлі сільськогосподарською продукцією, продоволь-

чими та непродовольчими товарами, підприємств із надання супут-

ніх послуг, підприємств ресторанного господарства тощо. 

Оцінку ефективності діяльності нами проведено на прикладі 

Березівського сільського споживчого товариства (Рівненська об-

ласть Рокитнівський район). 

Головна мета діяльності Березівського ССТ на ринку товарів і 

послуг та соціальна місія – задоволення матеріальних та інших пот-

реб пайовиків, соціальний аспект комерційної діяльності кооперати-

вних організацій (задоволення потреб населення в товарах і послу-

гах) співпадають. 

Основними завданнями комерційної діяльності Березівського 

ССТ є: забезпечення конкурентоспроможності на ринку товарів і пос-

луг; виявлення нових ринків збуту; розширення асортименту продо-

вольчих і непродовольчих товарів, які виробляються на підприємст-

вах споживчої кооперації і є екологічно чистими; поліпшення торго-

вого обслуговування населення та пайовиків. 
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Наявність розвиненої мережі підприємств роздрібної торгівлі, 

оснащених необхідним технологічним обладнанням, яка має квалі-

фікований персонал, є гарантом реалізації сільському населенню та 

пайовикам високоякісних продовольчих товарів. 

Чистий прибуток за рік спрямовується на: а) виробничий і соці-

альний розвиток підприємства; б) створення резервного (страхового) 

фонду; в) кооперативні виплати засновникам; г) виконання інших 

статутних завдань. 

Переважна більшість науковців у процесі дослідження пробле-

ми оцінки ефективності підприємств, зокрема підприємств та органі-

зацій споживчої кооперації, пропонують методичні підходи та мето-

дики, що базуються на розрахунку певного набору ключових показ-

ників. Це стосується як оцінки їх економічної, так і соціальної діяль-

ності.  

Методики оцінки ефективності діяльності підприємств торгівлі, 

запропоновані сучасними економістами і зарубіжними вченими, по-

казали, що розрахунки комплексних та інтегральних показників 

ефективності діяльності підприємства засновані на економічній ефе-

ктивності функціонування підприємства [1-5]. 

Для підприємців найважливішим фактором при укладанні угод 

є дохід (економічна вигода), а для споживачів вигодою є потрібний 

йому товар (послуга), якщо він більшою мірою задовольняє його пот-

реби (споживчі інтереси). Споживач є не пасивним покупцем, а пов-

ноправним учасником комерційної діяльності, її регулятором. Спо-

живачі продукції та послуг організації, з нашої точки зору, в умовах 

роздрібної торгівлі зацікавлені головним чином в інформації про як-

ість придбаних товарів та якість торговельного обслуговування, яке, 

в свою чергу, визначається широтою і стійкістю асортименту, ступе-

нем оновлення асортименту, кількістю додаткових послуг і культу-

рою обслуговування (швидкість обслуговування, ввічливість, компе-

тентність, інтер’єр торгового залу). 

За сучасних умов поряд із підприємствами споживчої коопера-

ції продаж продовольчих і непродовольчих товарів у сільській місце-

вості здійснюють підприємства агропромислового комплексу, прива-

тна мережа підприємств торгівлі і ресторанного господарства, фір-

мові магазини промислових підприємств, аптечна мережа тощо. 

Для покупців становить інтерес кількісна оцінка рівня торгового 

обслуговування, що включає різні фактори в порівнянні з однорід-

ними магазинам. Для отримання такої оцінки можна використовува-

ти традиційний інтегральний показник якості обслуговування, за-

снований на показниках стійкості асортименту, охоплення покупців 
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покупками, повноти додаткових послуг, частки товарообігу, що при-

падає на прогресивні форми продажу, які визначаються шляхом спо-

стережень за покупцями і дуже трудомісткою перевіркою відповід-

ності фактичного асортименту затвердженому асортиментному пе-

реліку. Також можна представити і покупців в якості джерела інфор-

мації, розрахувавши показник рівня торгового обслуговування на 

думку покупців, отриманого в результаті анкетування [5; 6]. 

Після визначення всіх параметрів дослідження і проведення 

опитування за відповідною формою на основі отриманої первинної 

інформації можна розрахувати показник оцінки покупцями рівня то-

ргового обслуговування конкретного підприємства. Методика та роз-

рахунок цього показника узагальнена в табл. 1. 

На думку покупців, рівень якості обслуговування коливається в 

межах 0,621-0,671, тобто як середній рівень. 

Одним з найбільш повних інтегральних показників оцінки ефе-

ктивності діяльності підприємства торгівлі є показник рівня економі-

чного розвитку підприємства, який охоплює всі основні напрямки 

оцінки ефективності, а саме: ефективність використання ресурсів, 

ефективність витрат, ефективність результату. Однак виходячи з на-

зви, цей показник визначає тільки економічну ефективність функці-

онування підприємства і не зачіпає соціального боку. 

Тому можливе доповнення показника рівня економічного роз-

витку показником темпу зміни інтегрального показника оцінки якості 

торговельного обслуговування на думку покупців, і розрахунком по-

казника загального рівня розвитку підприємства (як економічного, 

так і соціального) [5]. У цьому випадку формула розрахунку даного 

показника прийме наступний вигляд: 

6
ІтоРрВвФвОбзПпр ТТТТТТІ   ,                              (1) 

де рІ  – показник загального рівня розвитку підприємства; ПпТ – темп 

зміни продуктивності праці; ОбзТ  – темп зміни швидкості оборотності 

оборотних коштів; ФвТ  – темп зміни фондовіддачі основних фондів; 

ВвТ  – темп зміни витратовіддачі; РрТ  – темп зміни рівня рентабель-

ності; ІтоТ  – темп зміни інтегрального показника оцінки якості торго-

вельного обслуговування. 

Розрахунок параметрів показника наведені в табл. 3. 
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Таблиця 1 

Показники оцінки ефективності діяльності торгового підприємства з точки зору покупців 

Показники 
умовні 
познач. 

Характеристика 2013 2014 2015 2016 

Показник широти асор-
тименту шаК  

Частка покупців, які оцінили асортимент як широ-
кий 

0,85 0,6 0,7 0,65 

Показник доступності 
послуги 

пК  

Характеризує доступність послуг (оцінка витрат ча-
су на проїзд до магазину; оцінка витрат часу на очі-
кування  обслуговування; оцінка витрат часу на до-
ставку товарів додому; оцінка витрат часу на консу-

льтацію фахівця 

0,5 0,6 0,53 0,62 

Коефіцієнт достатності 
додаткових послуг дпК  

Характеризує задоволеність покупців набором до-
даткових послуг 

0,8 0,75 0,78 0,77 

Коефіцієнт оновлення 
асортименту оаК  

Частка покупців, високо оцінили ступінь оновлення 
асортименту 

0,5 0,45 0,38 0,42 

Показник якості товарів, 
що реалізуються насе-
ленню 

ятК  
Частка покупців, які не пред’являли раніше претен-

зій за якістю придбаних товарів 
0,8 0,85 0,79 0,8 

Оцінка рівня кваліфікації 
торгово-оперативного 
персоналу 

квК  

Частка покупців, які визначили активність і профе-
сіоналізм торгово-оперативного персоналу за 5-

бальною шкалою як «4» і «5» 
0,6 0,65 0,58 0,54 

Оцінка оформлення тор-
гового залу офтзК  Частка покупців, які дали хорошу та відмінну оцінки 

оформлення торгового залу 
0,65 0,68 0,59 0,7 

Інтегральний показник 
оцінки якості торговель-
ного  обслуговування на 
думку покупців 

  7 офтзквятоадппшато КККККККІ  0,671 0,654 0,621 
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Таблиця 2 

Розрахунок інтегральних показників оцінки ефективності  

діяльності торгового підприємства 

Показники 
Умовн. 

позн. 

Період 

2013 2014 2015 2016 

Показник ефективності викорис-

тання торгового потенціалу 

нбз

тп
ЕООФФЗП

ТО
Е




)(
 

тпЕ  

6,32 6,17 7,66 7,11 

Показник оцінки трудової діяльно-

сті 
ФЗП

ТО
Етд   

тдЕ  

8,36 8,13 10,03 9,73 

Показник ефективності фінансової 

діяльності 

нбз

фд
ЕООФФЗП

П
Е




)(
 

фдЕ  

0,14 0,16 0,30 0,32 

Показник економічної ефективності 

господарської діяльності 

3
тпфдтдгд ЕЕЕЕ   

гдЕ  

1,93 1,99 2,84 2,80 

Показник рівня економічного роз-

витку ррввфвобзтпер ТТТТТР  5  
ерР  

 0,970 1,352 0,923 

Інтегральний показник оцінки яко-

сті торговельного обслуговування 

на думку покупців 

тоІ  
0,671 0,654 0,621 0,643 

Показник загального рівня розвит-

ку підприємства 
рІ  

 0,971 1,275 0,941 

Показник пайової участі інтенсив-

ного напрями використання  

ресурсів ** 

100
100

100







то

ер

Т

Р
dx  

dx  

 

не 

роз-

рахо-

ву-

ється 

75,256

не 

роз-

рахо-

ву-

ється 

Показник оцінки інтенсифікації го-

сподарювання 
офобзто

фвтвопп

інт
ТТТ

ТТТ
Т




  

інтТ  

 0,673 1,468 0,374 

** Розрахунок даного показника не здійснюється в умовах, коли інте-

гральний показник рівня економічного розвитку перевищує темп зростан-

ня товарообігу. В цьому випадку показник пайової участі інтенсивного на-

прямку використання ресурсів втрачає сенс. 
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Таблиця 3  

Розрахунок показника рівня економічного розвитку підприємства 

Показники 2014/2013 2015/2014 2016/2015 

Темп зміни продуктивності праці 1,04 1,48 0,96 

Темп зміни швидкості оборотно-

сті оборотних коштів; 
0,91 1,14 0,86 

Темп зміни фондовіддачі  

основних фондів; 
1,08 1,46 0,76 

Темп зміни витратовіддачі; 0,84 1,10 0,97 

Темп зміни рівня  

рентабельності 
1,00 1,68 1,11 

Темп зміни інтегрального  

показника оцінки якості торго-

вельного обслуговування 

0,97 0,95 1,04 

Показник загального рівня  

розвитку підприємства 
0,971 1,275 0,941 

Найвищим був рівень економічного розвитку в 2015 році порів-

няно з 2014 роком. 

З позицій отримання системної оцінки фінансово-господарської 

діяльності підприємства найбільш важливим аспектом є розрахунок 

інтегральних показників, так як саме такі показники дають можли-

вість простежити як змінюється в динаміці ефективність діяльності 

господарюючого суб’єкта як системи, і здійснюється їх розрахунок на 

основі попереднього комплексного аналізу та розрахунку окремих 

показників, що характеризують стан різних підсистем підприємства.  

Розрахунок показників здійснюється переважно на основі такої 

інформації: 

ФЗП  – річний фонд оплати праці працівників підприємства; 

ОФ  – середньорічна вартість основних фондів підприємства; 

бзО  – середньорічний залишок оборотних засобів підприємства; 

нЕ  – коефіцієнт ефективності (дисконтування); 

ТО  – річний товарооборот; 

П  – прибуток до оподаткування; 

S  – торгівельна площа;  

Ч  – чисельність працівників. 

Нами узагальнені показники інтегральної оцінки фінансово-

господарської діяльності, представлені різними авторами, і запропо-

нована наступна система інтегральних показників оцінки ефектив-

ності діяльності торгового підприємства (табл. 2). 
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За даними табл. 2, найефективнішою була діяльність Березів-
ського ССТ в 2015 році. Показники 2015 року є найвищими, крім по-
казника якості торгівельного обслуговування та показника ефектив-
ності фінансової діяльності. Тому підприємству необхідно звернути 
увагу на ці сторони своєї діяльності. 

Для оцінки ефективності  використовуються наступні часткові 
показники окремих сторін ефективності господарської діяльності то-
ргового підприємства (за методикою А. Н. Соломатіна) [7] – таблиця 4. 

Таблиця 4  

Показники оцінки окремих сторін ефективності  

господарської діяльності Березівського ССТ 

Показники 2013 2014 2015 2016 

2.1. Рентабельність товарообороту  0,02 0,03 0,04 0,04 

3.1. Рентабельність витрат обігу 0,07 0,07 0,12 0,13 

3.2. Закріпленість товарообороту за 
витратами обігу (витратовіддача) 

3,36 2,84 3,11 3,01 

4.1. Рентабельність торгівельної площі 0,23 0,30 0,66 0,75 

4.2. Закріпленість товарообігу за тор-
гівельною  площею (ефективність ви-
користання площ) 

10,59 11,62 17,06 16,76 

4.3. Закріпленість витрат обігу за тор-
говою площею 

3,15 4,10 5,49 5,57 

5.1. Рентабельність робочої сили 3,71 4,57 10,33 11,32 

5.2. Закріпленість товарообігу за ро-
бочою силою (продуктивність праці) 

173,37 179,45 265,28 253,35 

5.3. Закріпленість витрат обігу за ро-
бочою силою (витрати обігу на одного 
працівника) 

51,54 63,29 85,35 84,19 

5.4. Закріпленість торгової площі за 
робочою силою (торгова площа на од-
ного працівника) 

16,38 15,44 15,55 15,12 

Оціночні показники (коефіцієнти) 

1К  0,02 0,03 0,039 0,041 

2K  1,72 1,45 1,61 1,57 

3K  46,97 48,98 73,33 70,54 

4K  27,34 33,69 45,42 44,88 

5K  16,38 15,44 15,55 15,12 

321 KKK   «+» «+» «+» «+» 

34 KK   «+» «+» «+» «+» 

45 KK   «+» «+» «+» «+» 
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Показник 1К  характеризує прогресивність зміни структури кін-

цевих результатів діяльності підприємства. 1К  характеризує рента-

бельність товарообігу.  

1.21 ZК  .                                                  (2) 

Найвищою вона була в 2016 році. 

Показник 2К  характеризує ефективність використання витрат 

2

)2.31.3(
2

ZZ
K


 .                                            (3) 

Найефективніше вкладені в ресурси кошти використані були в 

2015 році. 

Показник 3К  характеризує ефективність використання ресурсів 

підприємства 

4

)2.51.52.41.4(
3

ZZZZ
K


  .                                (4) 

Ресурси торгівельного підприємства Березівського ССТ викори-

стовувались найефективніше в 2015 році. 

Показник 4К  характеризує зміну витратоємних ресурсів 

2

)3.53.4(
4

ZZ
K


 .                                          (5) 

Найвищим є його значення в 2015 році – 45,42. 

Показник 5К  характеризує прогресивність зміни структури ре-

сурсів 

4.55 ZK  .                                              (6) 

Найбільшою зона обслуговування одним працівником була в 

2013 році. 

Виходячи з основного принципу даної методики, між часткови-

ми показниками ефективності також повинні дотримуватися певні 

пропорції. Однак, коли ресурси розглядаються окремо, то принципи 

побудови пропорцій дещо змінюються. 

321 KKK  .                                          (7) 

34 KK  .                                                (8) 

45 KK  .                                                (9) 

За даними таблиці, протягом аналізованого періоду ресурси 

використовувались ефективно. Всі сторони господарської діяльності 

збалансовані. 

Для прийняття обґрунтованих управлінських рішень пропонує-

мо використовувати методику комплексної оцінки соціально-

економічної ефективності роздрібної торгівлі за узагальнюючими по-
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казниками. При цьому економічну ефективність рекомендується ви-

значати на підставі матричного методу. У матричну модель пропону-

ється включити показники, що характеризують ресурси підприємст-

ва, його витрати та результати.  

Для комплексної оцінки ефективності діяльності підприємства 

торгівлі необхідно підходити як з позицій самого підприємства торгі-

влі, так і з позицій покупців (споживачів).  

Результати оцінки економічної ефективності діяльності підпри-

ємств споживчої кооперації можуть бути використані для виявлення 

передового досвіду і визначення основних напрямків її підвищення. 

Основні напрямки діяльності щодо підвищення ефективності 

послуг роздрібної торгівлі  повинні бути відображені в заходах щодо 

вдосконалення товарної, цінової, збутової та комунікативної політики 

підприємств споживчої кооперації. 
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EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF THE TRADE ACTIVITY OF THE 
CONSUMER COMPANY BY GENERAL PARAMETERS 
 
The article proposes theoretical and methodical approaches to the 
assessment of the efficiency of the activity of enterprises of consumer 
cooperatives. To comprehensively evaluate the effectiveness of the 
business of the trade, it should be approached both from the point of 
view of the enterprise itself and from the standpoint of buyers 
(consumers). 
From the standpoint of obtaining a systematic assessment of financial 
and economic activity of the enterprise, the most important aspect is 
the calculation of integral indicators. The main activities aimed at 
improving the efficiency of retail services should be reflected in 
measures to improve the product, price, marketing and 
communicative policies of consumer cooperatives. 
Keywords: consumer cooperation, trade, economic efficiency, 
performance indicators. 
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Стахив О. А., к.э.н., доцент, Адамчук Т. Л., ассистент (Национальный 

университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно) 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА ПО ОБОБЩАЮЩИМ  
ПОКАЗАТЕЛЯМ 
 
В статье предложены теоретико-методические подходы к оценке 
эффективности деятельности предприятий потребительской коо-
перации. К комплексной оценки эффективности деятельности 
предприятия торговли необходимо подходить как с позиций самого 
предприятия торговли, так и с позиций покупателей (потребите-
лей). 
Ключевые слова: потребительская кооперация, торговля, экономи-
ческая эффективность, показатели эффективности. 
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