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ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ 
ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД 

Структурована наявна різноманітність термінів «ефективність» і «результативність» і визначені 
особливості кожного поняття та відмінності між ними. Встановлено, що для торговельних підприємств 
необхідно розділити категорії «результативність» та «ефективність». Доведено, що в умовах ринкової 
економіки, коли результати роботи одних суб 'єктів ринку залежать від чіткості іі злагодженості роботи 
інших суб'єктів, проблема ефективності стає визначальною. Визначено, що запорука успіху будь-якого 
підприємства, у тому числі торговельного, криється у постійному підвищенні ефективності та 
результативності діяльності, систематичному аналізі, розробленні та впровадженні заходів, націлених на 
підвищення її ефективності та результативності. Проанаїізовано підходи до оцінювання ефективності та 
результативності діяльності підприємства, що ґрунтуються на певних показниках, за допомогою яких 
проводиться аналіз, порівняння та оцінка діяльності підприємства. Доведено, що ця система показників не є 
ідеальною і не враховує всіх характеристик торговельнісх підприємств, що впливають на ефективність і 
результативність їх діяльності. Тому запропоновано розширити ifeu перелік, додавши туди такі показники, як 
показник загальної оцінки економічної рентабельності торговельного підприємства, показник ефективності 
використання торгових площ і непрямі показники рентабельності. 

Ключові слова: оцінка, ефективність, результативність, підходи, показники, торговельне підприємство. 

Shyraanovska-Dianych L., Pedchenko N. APPROACHES ТО ESTIMATING THE EFFICIENCY AND 
PERFORMANCE OF THE TRADE ENTERPRISE ACTIVITY: MODERN VIEW 

In the article, the existing variety of terms of "efficiency" and "performance" is structured and the features of each 
concept and the differences between them are defined. The article proves that it is necessary to divide the categories 
"performance" and "efficiency" for trade enterprises. Each of them has an independent value, equally important for the 
evaluation of their activities, and can not replace another concept. The authors prove that in a market economy, when 
the results of the work of some market actors depend on the clarity and coherence of the work of other actors, the 
problem of efficiency becomes decisive. The article argues that the key to the success of any enterprise, including 
commercial ones, lies in the continuous improvement of the efficiency and performance of their activities, systematic 
analysis, development and implementation of measures aimed at increasing its efficiency and performance. The 
approaches to assessing the efficiency and performance of the enterprise, which most fully cover the key criteria for 
assessing the efficiency and performance of different enterprises, are analyzed. Despite the obvious differences below 
the described approaches, they do not exclude each other, but only characterize the operation of the enterprise from 
different sides. These approaches are based on certain indicators by means of which the analysis, comparison and 
evaluation of the enterprise is carried out. The authors prove that this system of indicators is not ideal and does not 
take into account all characteristics of trade enterprises, which influence the efficiency and performance of their 
activities. Therefore, they suggest expanding this list, adding such indicators as an indicator of the overall assessment 
of the economic profitability of a trade company, the indicator of the effectiveness of the use of retail space and indirect 
indicators of profitability. 

Keywords: estimation, efficiency, effectiveness, approaches, indicators, trade enterprise. 

Постановка проблеми. Питання щодо 
ефективності та результативності діяльності 
торговельного підприємства у сучасних економічних 
умовах є актуальним і своєчасним, адже одним з 
найважливіших засобів у прийнятті управлінських 
рішень на будь-якому рівні є саме показники 

ефективності їх діяльності. Зокрема, для України 
питання підвищення ефективності діяльності 
підприємств різних галузей, у тому числі і 
торговельних, є невід'ємним від поняття 
«стабільність», а менеджмент у цьому випадку 
відіграє роль виконавця. 
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СОШАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПЕРІОДУ УКРАЇНИ 

Торгівля - це галузь, яка швидко підхоплює 
хороший досвід, тому тут реалізація різноманітних 
перетворень відбувається досить успішно. 
Відповідно, одна зміна викликає ланцюгову реакцію 
зміни навколишнього економічного середовища і 
стимулює вже весь ринок шукати іншого, ще кращого 
варіанту діяльності, що остаточно дасть збільшення її 
ефективності. Правильне визначення економічного 
стану торговельного підприємства, оцінювання 
ефективності та результативності його господарської 
діяльності є першим щаблем для розроблення 
обґрунтованої економічної політики, постановки 
завдань, які можуть бути реально використані для 
вдосконалення управління його діяльністю. Наразі 
існує безліч методик з визначення ефективності та 
результативності діяльності торговельних 
підприємств. Проте різні підходи ґрунтуються на 
розбіжності понятійного апарату, а для того, щоб 
зрозуміти, якими характеристиками має володіти 
«ідеальне торговельне підприємство», як домогтися 
максимальної результативності та ефективності його 
діяльності, необхідно розібратися, що по суті являють 
собою поняття «ефективність діяльності 
підприємства» і «результативність діяльності 
підприємства». 

Аналіз останніх досліджень. Питання 
ефективності та результативності розглядається у 
працях П. Малишева, І. Шиліна, М. Бора, Л. Костіна, 
Д. Правдіна, Л. Константінова, 3. Соколінського, 
В. І. Іваницького, А. Рендоша, А. В. Шегди. Щодо 
дослідження питань оцінювання ефективності 
діяльності підприємства, то у зарубіжній теорії та 
практиці їм так само приділяється значна увага. Це 
питання розглядають такі вчені, як: P. С. Каплан, 
Д. П. Нортон, П. P. Нівен, К. Адаме, 1.1. Мазур, 
Ф. Тейлор, Ф. Гілбертс, А. Файоль, Д. Мак Грегор, 
Ф. Герберг, Р. Блейк, Є. В. Градобоєв, А. В. Куценко, 
О. І. Олексюк, І. Д. Падерін, О. М. Рац, 
О. П. Романюк, Я. В. Світлична, А. Н. Тищенко, 
В. М. Ячменьова, О. І. Ященко, В. Г. Андрійчук, 
0 . В. Єфімова, М. М. Караман, М. М. Новіков, 
1. В. Петров та ін. 

Варто зазначити, що вищеозначені автори не 
дають єдиного визначення таким поняттям, як 
«ефективність» і «результативність», а іноді навіть 
ототожнюють їх. Але для успішного функціонування 
та досягнення поставлених цілей необхідно чітко 
розуміти, що являють собою ці поняття та чим вони 
розрізняються. Крім того, у вітчизняній і зарубіжній 
літературі не існує загальноприйнятої єдиної 
методики оцінювання ефективності та 
результативності діяльності підприємств, зокрема 
торговельних, що давала б змогу оптимізувати 
отриманий під час розрахунку результат, що своєю 
чергою може позначитися на збільшенні 
прибутковості, як немає й досить чіткої системи 
оціночних показників. 

Нині вже недостатньо сказати, що діяльність 
торговельних підприємств ефективна та 
результативна, необхідно зазначити величину ефекту 

та показати результат, за рахунок чого їх отримали, а 
також, що саме доцільно зробити для отримання 
більшого ефекту та результату. Тільки через 
оцінювання ефективності та результативності 
діяльності торговельних підприємств можна 
визначити їх реальний економічний стан 
(поліпшення, погіршення та незмінність). Крім того, 
таке оцінювання повинно завжди мати активну 
спрямованість, тобто орієнтувати торговельні 
підприємства у виборі найбільш раціональних 
напрямів господарської діяльності, а у зв'язку з 
виходом у 2008 р. нової версії міжнародного 
стандарту ISO 9001:2008, в якій відводиться більш 
важлива роль оцінці ефективності та результативності 
діяльності підприємства, необхідність удосконалення 
понятійного апарату значно посилюється. 

.Мета статті - уточнити зміст понять 
«ефективність» і «результативність» і дослідити 
особливості застосування цих понять під час 
оцінювання діяльності підприємств, зокрема 
торговельних. 

Основні результати дослідження. 
Загальновідомо, що категорію «ефективність» можна 
віднести до розряду ключових в економіці. Вона є 
одним з найважливіших показників людської 
активності, з точки зору її здатності забезпечити 
кінцевий результат. На думку низки авторів, як 
економічна категорія ефективність дає єдину якісно-
кількісну характеристику результативності 
господарювання [8]. Прийнято вважати, що термін 
«ефективність» вперше з'явився в економічній 
літературі у роботах В. Петі та Ф. Кене. Проте 
«ефективність» як самостійне економічне поняття 
ними не розроблялося. Вони вживали цей термін у 
значенні результативності та використовували для 
оцінювання тих чи інших урядових або приватних 
заходів залежно від того, сприяли вони чи ні 
пожвавленню економічного життя [17]. Більшість 
авторів сходяться на думці, що засновником теорії 
економічної ефективності є видатний шотландський 
економіст А. Сміт. Надалі його ідеї отримали 
розвиток у працях Д. Рікардо, К. Маркса та інших. 
Так, Д. Рікардо було зроблено спробу оцінювання 
ефективності капіталу. Він використовував термін 
«ефективність» вже не у значенні «результативність», 
а як відношення результату до певного виду витрат. З 
цього часу поняття «ефективність» набуває статусу 
економічної категорії [14]. Певний внесок у розвиток 
категорії ефективності зробили такі зарубіжні вчені: 
Т. Пітере, Р. Уотермен, Дж. Харрінгтон, А. Файоль, 
Г. Емерсон, Ф. Тейлор, Г. Форд та інші. Слід 
зазначити, що думки цих авторів сходяться в тому, що 
саме ефективність, з точки зору управлінців, є 
найбільш важливою характеристикою діяльності 
підприємства. Однак і вони не досліджували 
«ефективність» як самостійне економічне поняття, а 
тільки використовували цей термін у значенні 
результативності управління і розглядали його на 
макрорівні щодо дій суб'єкта управління- уряду 
держави. 
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ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

У вітчизняній економічній літературі поняттю 
«ефективність» присвячено значну кількість наукових 
праць і досліджень. Дискусії у цьому напрямі 
продовжилися і з початком кардинальних 
економічних перетворень в Україні, фокусуючись на 
тому, що у загальному уявленні «ефективність» (у 
перекладі з латинської- дієвий, продуктивний, що 
дає результат) характеризує різні розвинені системи, 
процеси, явища та виступає індикатором розвитку і 
його найважливішим стимулом. Як категорія 
«ефективність» має дві сторони - якісну і кількісну. 
Якісна сторона відображає її теоретичний зміст, тобто 
сутність категорії. Кількісна сторона розкриває дію 
закону економії часу, а саме відображає економію 
часу при досягненні цілей суспільного виробництва 
під час всього відтворювального процесу і, на 
окремих його фазах, у масштабі всієї економіки, 
окремих регіонів, видів економічної діяльності, 
господарських суб'єктів. 

Тобто на всіх історичних етапах розвитку 
людського суспільства воно має економно витрачати 
свої сили, досягаючи розширення випуску продукції 
за мінімальних витрат засобів. А це і є об'єктивно 
існуючий критерій економічної ефективності на всіх 
щаблях розвитку суспільства. Низка авторів вважає, 
що ефективність - це не просто результативність 
виробництва, а співвідношення результату або ефекту 
виробництва до витрат суспільної праці. 

Так, з точки зору А. Бугуцького, ефективність 
виробництва можна розглядати як виробництво 
товару з найменшими витратами, використання 
мінімальної кількості ресурсів для виробництва 
певного обсягу продукції за мінімальних середніх 
загальних витрат [2, с. 6]. Водночас П. Т. Саблук 

вважає, що критерій ефективності завжди показує 
співвідношення результатів до витрат. Ю. Н. Новіков 
указує, що поняття «економічна ефективність» 
означає завжди позитивний результат, який 
виражений у грошовій формі. В. Г. Андрійчук 
визначає економічну ефективність як таке 
співвідношення між ресурсами і результатами 
виробництва, за якого отримують вартісні показники 
ефективності виробництва [1]. М. М. Караман 
стверджує, що економічна ефективність - це 
співвідношення отриманого результату зі всіма 
витратами праці і використаних коштів на його 
виробництво [8]. 

Отже, можна зробити висновок, що поняття 
ефективності досить активно розглядаються в працях 
сучасних науковців, які пояснюють цю категорію по-
різному, зокрема такі автори, як П. А. Орлов і 
Т. А. Сініцина розуміють цю категорію як відношення 
ефекту (результату) до витрат або ресурсів, що були 
витрачені на його отримання. Натомість 
A. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулін, О. JT. Устенко, 
B. I. Лямець, А. Д. Тевяшев, В. Я. Нусінов, 
А. М. Турило, А. Г. Темченко трактують це поняття 
як досягнення певних результатів (табл. 1). 

З наведених визначень можна зробити висновок, 
що ефективність - це показник співвідношення 
ефекту та витрат на його виконання, що показує 
певний результат діяльності підприємства. 

Таблиця 1 
Зміст поняття «ефективність» з погляду різних авторів 

Автор Поняття 

Сурмін Ю. П. 
Ефективність - показник успішності функціонування системи для досягнення встановлених 
цілей [13] 

Орлов П. А. 
Ефективність - співвідношення результату або ефекту будь-якої діяльності і витрат, 
пов'язаних з її виконанням. Причому це може бути як співвідношення результату і витрат, так 

співвідношення і результатів діяльності [19] 
Нусінов В. Я., 
Гурило А. М., 
Гемченко А. Г. 

Ефективність є результативність, тобто результат діяльності (ефект), який одержуе 
суспільство, підприємство або окрема людина на одиницю використаних (чи застосованих) 
ресурсів [11] 

Лямець В. I., 
Тевяшев А. Д. 

Ефективність- це не просто властивість операції (процесу функціонування системи), що 
відбивається в її здатності давати певний ефект, а дієвість такої здатності, тобто 
результативність, співвіднесена з ресурсними витратами [18] 

Сініцина Т. А. Ефективність - це співвідношення ефекту та витрат на його здійснення [3] 

Устенко О. JI. 
Ефективність являє собою комплексне вираження кінцевих результатів використання засобів 
виробництва та робочої сили за певний період часу [13] 

Шеремет А. Д., 
Сайфулін Р. С. 

Ефективність - це складна категорія, що характеризується результативністю роботи 
підприємства та рентабельністю його капіталу, ресурсів або продукції [9] 

Друкер П. Ф. Ефективність - це наслідок того, що «правильно створюються потрібні речі» [5] 
Складено авторами. 
Іноді поняття «ефективність» інтерпретується як 

«результативність». Це пояснюється насамперед тим, 
що буквально «ефективність» означає 
результативність, дієвість, продуктивність тощо. Але 
це різні поняття. «Результативність»- це складне, 
багатоелементне, багатокритеріальне явище, яке 

характеризується низкою показників міри досягнення 
встановлених цілей суб'єкта господарювання та є 
«зовнішнім проявом» (негативним або позитивним) 
його діяльності [10]. Натомість «ефективність» є 
«внутрішнім проявом» діяльності підприємства, що 
спрямована на підвищення внутрішньої економічності 
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його роботи, досягнення встановлених результатів 
завдяки економії виділених на їх отримання ресурсів 
тощо [3]. 

Однією з умов успішної діяльності будь-якого 
підприємства відповідно до вимог міжнародних 
стандартів ISO 9000 є проведення моніторингу та 
вимірювання результатів діяльності. Проте будь-який 
результат може бути цікавим тоді, коли він 
порівнюється з витратами на його отримання. Інакше 
кажучи, під час проведення аналізу діяльності 
підприємства необхідно зіставляти результативність 
(вимоги ISO 9001:2008)3 ефективністю (вимоги ISO 
9004:2000) [7]. Результативність визначається 
стандартами ISO 9000:2005 як ступінь реалізації 

Зміст поняття «результативі 

запланованої діяльності та досягнення запланованих 
результатів. Крім того, пояснюється, що 
результативністю може вважатися приведення у 
виконання, досягнення (ступінь закінченості дії), 
виконання, проведення (ступінь виконання) команди, 
обов'язки (боргу), призначення (мети), обіцянки. 
Ефективність відповідно до стандарту ISO 
9000:2005 - зв'язок між досягнутим результатом і 
використаними ресурсами [15]. Сутність 
результативності полягає в тому, що це те, що можна 
охарактеризувати певним числом (досягнутим 
результатом), тобто традиційним відношенням 
результату до витрат (табл. 2). 

Таблиця 2 
ть» з погляду різних авторів 

Автор Поняття 
Друкер П. Ступінь досягнення стратегічних цілей і завдань [5] 
Тищенко О. М., 
Кизим М. О., 
Догадайло Я. В. 

Під результативністю розуміють загальне якісне явище, яке характеризує підсумок за всіма 
показниками функціонування підприємства і визначає потенціал подальшого розвитку [16] 

Куценко А. В. Результативність відображає досягнення результату [9] 
Олексюк О. І. Результативність є прикладним виразом досягнень розвитку теорії економічної 

ефективності і наступним етапом її розвитку [10] 
Стандарт 
ISO 9001:2001 

Результативність означає ступінь досягнення запланованого результату [4] 

Складено авторами. 

Крім того, слід зазначити, що в англійській мові 
існують два терміни - efficiency и effectiveness, 
словникові еквіваленти яких однакові -
«ефективність». Однак .між цими термінами існує 
змістовна відмінність: efficiency зазвичай відноситься 
до використання засобів (ресурсів), в той час як 
effectiveness (результативність) має відношення до 
організаційних цілей, поведінки та розвитку. У 
першому випадку поняття «ефективність» 
характеризує ступінь раціональності використання 
фінансових, організаційних, матеріальних, 
тимчасових і людських ресурсів. Ефективна 
організація сфокусована на досягнення ефектів за 
рахунок структурної та ресурсної оптимізації та 
контролю внутрішньоорганізаційних витрат. У 
другому випадку термін «ефект» використовується в 
контексті співвідношень «причина-результат». Про 
співвідношення результативності та ефективності 
згадується у відомій роботі з менеджменту: «Щоб 
бути успішною протягом довгого часу, щоб вижити і 
досягти своїх цілей, організація повинна бути як 
ефективною, так і результативною» [5]. За словами 
відомого вченого П. Друкера, результативність є 
наслідком того, що «робляться потрібні, правильні 
речі (doing the right things)». І перше, і друге однаково 
важливо. Результативність, у тому сенсі, що 
«робляться правильні речі», є чимось недосяжним, що 
важко визначити, особливо якщо організація 
внутрішньо неефективна. Але ефективність зазвичай 
можна виміряти і виразити кількісно, тому що можна 
визначити грошову оцінку її входів і виходів. Саме 
результативність як показник, що відображає 

правильний поділ речей, зобов'язана мати кількісне 
вираження. Отже, результативність - певний 
показник деякого процесу, показник того, що в кінці 
процесу виходить щось, заздалегідь заплановане. Під 
результативністю організації розуміється її здатність 
досягти встановлених зовнішніх цілей, націленість на 
те, щоб усі її організаційні рішення і дії відповідали 
критеріям, які встановлені зовнішнім 
середовищем. Це фокусування організацій на 
постійний пошук нових можливостей у створенні 
нових видів продукції, інвестицій, на пристосування 
свого внутрішнього середовища до зовнішніх 
обставин і умов діяльності, на майбутнє. Таким 
чином, організації можуть бути дуже ефективними, 
але абсолютно не результативними. 

Отже, підводячи попередні висновки, можна 
зазначити, що існує велика кількість трактувань 
понять «ефективність» і «результативність», 
передусім через їх все зростаючу популярність, а 
також численне застосування в багатьох науках. 
«Ефективність» і «результативність» - складні 
економічні категорії, а організації різної 
спрямованості, зокрема торговельні, вимагають 
різних підходів до оцінювання їх діяльності. 

Під час вивчення літератури з цього питання було 
виявлено, що нині не існує єдиної системи методів 
оцінювання ефективності та результативності 
діяльності підприємства [12]. Ця тема викликає безліч 
питань і розбіжностей, у кожного фахівця з цього 
приводу своя унікальна точка зору. За результатами 
вивчення пропонованих концепцій оцінювання нами 
сформовано перелік підходів, які найбільш повно 

74 2019 Випуск 1 (135) 



ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

охоплюють ключові критерії оцінювання 
ефективності та результативності різних підприємств. 
Незважаючи на очевидні відмінності нижче описаних 
підходів, вони не виключають один одного, а лише 
характеризують функціонування підприємства з 
різних сторін. Кожен з цих підходів унікальний тим, 
що виділяє свої (на погляд авторів) більш важливі, 
ключові моменти в аналізі динаміки роботи 
підприємства: 

1. Структурний підхід Куросави заснований на 
структурі підприємства і складається з трьох 
компонентів: оцінювання показників економічної 
діяльності підприємств, якісне оцінювання і 
оцінювання економічних показників галузі. 

2. Системний підхід, за якого використовується 
система показників для оцінювання результатів 
діяльності підприємства, що допомагає 
проаналізувати його роботу як цілісної динамічної 
системи, характеризує підприємство як з точки зору 
поточних результатів, так і його майбутніх досягнень 
і дозволяє провести комплексний аналіз діяльності 
підприємства з різних позицій (споживача, інвестора, 
працівника тощо). 

3. Спосіб експрес-оцінювання ефективності. 
Експрес-аналіз дає огляд діяльності підприємства і 
дозволяє досить швидко оцінити його економічне 
становище. Він включає в себе такі види аналізу: 

• оцінювання економічного потенціалу, яка 
передбачає оцінювання розміру підприємства 
(мале, середнє, велике), з огляду на фінансові, 
економічні критерії, а також критерії 
взаємозалежності. Цей вид аналізу включає в 
себе показники, що характеризують стан 
основних засобів, і показники оцінювання 
ступеня свободи використання основних 
фондів; 

• оцінювання фінансової стабільності. Під час 
експрес-оцінювання фінансової стійкості 
використовуються так числові показники: 
статутний капітал, власний капітал, вартість 
чистих активів, довгострокові зобов'язання, 
короткострокові кредити і позики, 
кредиторська заборгованість, власні оборотні 
кошти; нетто-монетарна позиція; fii 

• оцінювання «хворих» статей звітності, що 
сигналізують про проблеми компанії:, дефіцит 
бюджету, негативна величина показника 
вартості чистих активів; л! прострочена 
кредиторська або дебіторська заборгованості, 
непогашені в строк позички, прострочені 
видані та отримані векселі та інше; 

• оцінювання ефективності » компанії, яка 
будується за такими відносними показниками: 
рентабельність власного капіталу, у відсотках; 
рентабельність активів- у відсотках; 
продуктивність праці; середньорічна заробітна 
плата; ' Ц;і<;' '•••••' 

• оцінювання динаміки основних показників 
підприємства: вартості основних фондів, 
кількості співробітників, виручки від продажів, 

чистого прибутку. Цей метод характеризується 
використанням «золотого правила економіки», 
формалізує в аналізі такі взаємозв'язки, які є 
критерієм успішного функціонування 
підприємства, більш швидкі темпи зростання 
фінансових показників, порівняно з темпом 
зростання цін, і більш швидкі темпи зростання 
результатів діяльності, порівняно з темпами 
зростання обсягу використовуваних ресурсів; 

• аналіз «цінності» організації, який передбачає 
розгляд співвідношення величини власного 
капіталу організації до отриманих фінансових 
результатів (якщо показники менші за середні, 
то вона недооцінена, якщо ж більші, то 
переоцінена). 

4. Бенчмаркінг. Це процес порівняння діяльності 
підприємства (у тому числі характеристик 
асортименту, послуг, методів роботи та ін.) з кращими 
компаніями на ринку і в галузі, з подальшим 
здійсненням змін для досягнення і підтримання 
певного рівня конкурентоспроможності, а також 
гарантії довгострокового функціонування на ринку. 
Бенчмаркінг є ефективною системою превентивного 
попередження про назріваючі проблеми організацій. 

Вищеозначені підходи до оцінювання 
ефективності та результативності діяльності 
підприємства грунтуються на певних показниках, за 
допомогою яких проводиться аналіз, порівняння та 
оцінювання діяльності підприємства. 

Серед найбільш розповсюджених показники, які 
характеризують темпи розвитку підприємства (темпи 
приросту сукупних активів, обсягу продажів, 
прибутку, власного капіталу), та показники, які 
характеризують рівень прибутковості бізнесу 
(рентабельність власного капіталу, рентабельність 
продажів, коефіцієнт окупності витрат). 

Утім, варто зазначити, що ця система показників 
не є ідеальною і не враховує всіх характеристик 
торговельних підприємств, що впливають на 
ефективність і результативність їх діяльності. Тому 
пропонуємо розширити цей перелік, додавши туди 
такі показники: показник загальної оцінки 
економічної рентабельності торговельного 
підприємства, який визначається як сума валового або 
чистого прибутку / обсяг товарообігу і показує 
величину валового або чистого прибутку в 
розрахунку на одиницю обороту; показник 
ефективності використання торгових площ, який 
визначається як прибуток від продажів / обсяг 
товарообігу і показує величину прибутку від 
продажів, що припадає на одиницю обороту. Крім 
того, на додаток до прямих показників 
рентабельності, в торговельній діяльності для аналізу 
доцільно використовувати непрямі показники 
(балансовий прибуток, тобто сумарний прибуток 
підприємства і чистий прибуток, тобто частина 
балансового прибутку, яка залишається в 
розпорядженні підприємства після сплати 
обов'язкових платежів у розрахунку на одиницю 
обороту; капіталовіддача (визначається як вкладений 
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капітал і величина отриманих доходів і показує 
ефективність використання капітальних вкладень). 

Висновки. За результатами проведеної роботи 
слід вказати на важливість розмежування понять 
«результативність» та «ефективність» діяльності 
підприємства для забезпечення стійкого, 
спрямованого на довгострокову перспективу розвитку 
підприємства. 

Незважаючи на значну кількість методик і 
концепцій оцінювання ефективності та 
результативності діяльності підприємства, все ж слід 
обирати таку систему показників, яка підходить для 
конкретного підприємства, зокрема торговельного, 
враховуючи особливості його діяльності. 

У сучасних умовах розроблення стратегій і 
правильних цілей підприємства дає можливість 
максимізувати прибуток з мінімальними витратами. 
Незважаючи на недостатній рівень розвитку 
національного досвіду побудови систем оцінювання 
результативності, слід відзначити, що у світі існують 
міжнародні стандарти оцінювання результативності 
та ефективності, розроблені прикладні моделі, 
підходи та системи. Тому надалі дослідження 
проблеми мають бути спрямовані на визначення 
принципів побудови системи оцінювання 
ефективності та результативності діяльності 
торговельних підприємств. 
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