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Вступ 

 

Актуальність теми. Прискорення економічних процесів, динамічний 

розвиток і змістовні трансформації світової економіки, а також реформаційні 

зміни економіки України визначають необхідність постійного пристосування 

підприємств до мінливих умов їх діяльності. Це потребує вдосконалення 

існуючих та пошук нових методів управління ефективністю операційної 

діяльності, яка є запорукою виживання та розвитку підприємства.  

В Україні у сфері торгівлі задіяна майже половина усіх суб’єктів 

господарювання, які генерують 20,4% загальної доданої вартості та мають у 

своїй структурі 20,7% зайнятих працівників, з яких 8,4% - на підприємствах 

роздрібної торгівлі. Таким чином, питання підвищення ефективності 

операційної діяльності підприємств торгівлі, як важливого чинника 

економічного зростання національної економіки, є надзвичайно актуальним. 

Окремі позитивні зрушення ефективності операційної діяльності 

підприємств роздрібної торгівлі не набули стійкої тенденції, а 25% підприємств 

торгівлі на сьогодні є збитковими. Наявність прибуткових підприємств свідчить 

про те, що навіть у складних умовах господарювання можлива ефективна 

операційна діяльність, а її забезпечення є результатом застосування дієвих 

методів управління. 

Проблему забезпечення ефективності операційної діяльності підприємств 

досліджували як зарубіжні науковці: А.Д. Виварець, В.П. Волков, А.І. Ільїн, П. 

Друкер, Х. Лібенштейн, Е. Фрімен, Т.С. Хачатуров, так і вітчизняні: Н.М. 

Архіпов, М.В. Братанич, І.В. Моцна, О. Олексюк, О.М. Сенічкіна, Г.В. Ситник, 

І.В. Ховрак, О.М. Чернега, розробивши підходи до визначення сутності поняття 

«ефективність діяльності підприємства», методи оцінювання її рівня, 

теоретичні основи та методичний інструментарій управління окремими 

показниками ефективності.  
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Мета дослідження полягає у вивченні теоретичних засад і пошуку 

напрямів удосконалення управління ефективністю операційної діяльності 

підприємств роздрібної торгівлі.  

Перед конкурсною роботою поставлені такі завдання:   

1. Вивчити теоретичні засади управління ефективністю операційної 

діяльності підприємств торгівлі. 

2. Дослідити сучасний стан ефективності операційної діяльності 

підприємств роздрібної торгівлі України. 

3. Запропонувати напрями удосконалення управління ефективністю 

операційної діяльності підприємства роздрібної діяльності. 

Об’єктом дослідження виступає стан управління ефективністю 

операційною діяльністю вітчизняних підприємств роздрібної торгівлі.  

Предметом дослідження є теоретичні засади та практичний 

інструментарій управління ефективністю операційної діяльності підприємств 

роздрібної торгівлі.  

Методи дослідження. У роботі використано методи, які ґрунтуються на 

сучасних теоретико-методологічних підходах та дозволяють забезпечити 

концептуальну єдність дослідження. При дослідженні теоретичних засад 

управління ефективністю операційної діяльності підприємства було 

використано методи аналізу та синтезу, дедукції та індукції, аналогій. Методи 

порівняння, групування, ранжування, спостережень були використані для 

оцінювання ефективності операційної діяльності підприємств роздрібної 

торгівлі України. Для розробки напрямів вдосконалення управління 

ефективністю операційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі було 

використано методи аналогій, сценаріїв. 

Структура та обсяг роботи. Конкурсна робота складається із вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, який 

налічує 30 найменувань.  

Конкурсна  робота виконана на 34 сторінках друкованого тексту, містить 

12 таблиць, 6 рисунків.  
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Розділ 1. Теоретичні засади управління ефективністю операційної 

діяльності підприємств торгівлі 

 

1.1. Економічна природа та концепції ефективності операційної 

діяльності підприємств торгівлі 

 

Перед людством завжди поставало завдання досягнути бажаного 

результату з найменшими витратами. Тому поняття «ефективність» спершу 

з’явилося саме в економічній літературі, а пізніше знайшло своє відображення і 

в інших галузях науки. Узагальнення трактовок ефективності у прикладній 

економіці дає змогу виділити два основні підходи до визначення категорії 

«ефективність».  

Перший підхід визначає ефективність через значення результативності, 

тобто відповідає на питання, яких результатів досягнути і якою ціною, скільки і 

яких ресурсів витрачено на досягнення отриманих результатів. У цьому підході 

ефективність розглядається як співвідношення результатів та витрат. 

Критеріями такого підходу є «витрати-результат». Другий підхід характеризує 

ефективність з позиції досягнення мети – він відповідає на питання чи досягло 

підприємство поставленої мети, наскільки воно до неї наблизилося. Критеріями 

підходу є «результат-мета». 

Узагальнення наявних підходів дає змогу виокремити такі сутнісні 

характеристики поняття «ефективність діяльності підприємства»: 

1. Ефективність є ступенем досягнення підприємством цілей діяльності. В 

сучасних умовах недосягнення підприємством поставлених цілей є ознакою 

неефективної роботи підприємства [9, 12, 4, 11, 23, 25, 30]. 

2. Ефективність є виміром економічного досягнення цілей, тобто 

характеризується досягненням максимального результату при оптимальному 

використанні ресурсів [15, 16, 14, 27, 19, 18]. 
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3. Ефективність досягається шляхом формування оптимальної комбінації 

ресурсів, частина яких характеризується унікальністю та складністю 

копіювання [3]. 

4. Ефективність є похідною від задоволення економічних інтересів 

ключових стейкхолдерів підприємства [11, 26]. 

5. Визначальним чинником ефективності функціонування підприємства в 

сучасних умовах господарювання є інтелектуальний капітал, який створює 

цінність підприємства [29]. 

Важливу роль у забезпечення ефективності підприємства відіграє 

операційна діяльність. Визначення операційної діяльності підприємства 

торгівлі можна сформулювати таким чином – це основна діяльність 

підприємства, яка пов’язана з реалізацією товарів і послуг, забезпечує основну 

частку доходу та грошового потоку і є головною метою створення 

підприємства, забезпечення його розвитку та економічної безпеки.  

Функціонування підприємств торгівлі має свою специфіку, що суттєво 

відрізняє с особливості їхньої операційної діяльності від підприємств інших 

видів економічної діяльності: 1) для підприємств торгівлі характерна невелика 

частка необоротних активів у загальній сумі активів підприємства, що 

пов’язано з відсутністю або незначною часткою виробничого циклу на даних 

підприємствах і, відповідно, відсутністю необхідності в значній кількості 

дорогих виробничих потужностей; 2) запаси на підприємствах торгівлі 

призначені насамперед для продажу та займають більшу частку оборотних 

активів підприємства; 3) підприємства торгівлі мають відносно низьку частку 

власного капіталу в загальному обсязі капіталу підприємства; 4) підприємства 

торгівлі мають найнижчу серед більшості підприємств інших видів діяльності, 

тривалість операційного циклу.  

Під впливом особливостей провадження діяльності підприємств торгівлі 

виникають специфічні особливості формування ефективності операційної 

діяльності таких підприємств, зокрема ефективність операційної діяльності 

визначається: місцем розташування; особливостями асортиментної політики 
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підприємства; рівнем собівартості продукції та якістю управління товарними 

запасами; якістю пропонованих на підприємстві товарів; брендом самого 

підприємства; режимом роботи підприємства.  

Таблиця 1.1 

Класифікація видів ефективності операційної діяльності підприємства 

торгівлі 

Ознака Види ефективності 

За ступенем охоплення 
ресурсів 

ефективність використання основних засобів 
ефективність використання оборотних активів 
ефективність використання трудових ресурсів 
ефективність використання нематеріальних активів 

За характером 
здійснюваних витрат 

ефективність застосовуваних ресурсів 
ефективність спожитих ресурсів 

За видами господарської 
діяльності 

ефективність торговельної діяльності 
ефективність виробничої діяльності 

За рівнем об’єкта 
господарювання 

ефективність підприємства 
ефективність структурного підрозділу 
ефективність напряму діяльності 
ефективність за видами продукції, товарними групами 

За видами оцінювання 
реальна ефективність 
розрахункова ефективність  
умовна ефективність 

За метою визначення абсолютна ефективність 
порівняльна ефективність 

Залежно від сфери 
визначення та прояву 

комерційна ефективність 
еколого-економічна ефективність 
соціально-економічна ефективність 

Залежно від основного 
критерію оцінювання 

максимальна економічна ефективність (результатна) 
мінімальна економічна ефективність (витратна) 
цільова економічна ефективність (оптимальна) 

За рівнем абстрагованості 
аналізу 

теоретична (прогнозна, проектна) економічна ефективність 
практична (реальна) економічна ефективність 

За основними бізнес-
процесами 

ефективність закупівельної діяльності 
ефективність транспортування товарів 
ефективність зберігання товарів 
ефективність реалізації товарів 

За стейкхолдерами 

ефективність для власників 
ефективність для постачальників 
ефективність для персоналу 
ефективність для покупців 
ефективність для кредиторів 

За характером прояву стійка ефективність 
нестійка ефективність 

Джерело: узагальнено за [2, 17, 8, 6, 7, 24, 22, 28]. 
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Оскільки операційна діяльність підприємства має багато елементів та 

індивідуальну специфіку на кожному підприємстві, то і ефективність 

операційної діяльності є показником багатокомпонентним. Відповідно її можна 

класифікувати за різними ознаками. Загальну класифікацію видів ефективності 

операційної діяльності підприємства торгівлі наведено в табл. 1.1. Наведена 

класифікація видів ефективності дає змогу виявляти її рівень за різними 

аспектами діяльності підприємства та досліджувати фактори формування. Це 

дасть змогу всебічно та повноцінно оцінити елементи ефективності операційної 

діяльності підприємства, виявити ключові фактори успіху та проблемні місця, 

які перешкоджають його ефективному функціонуванню. 

 

1.2. Сутність управління ефективністю операційної діяльності 

підприємств торгівлі та характеристика його елементів 

 

Управління ефективністю операційної діяльності можна визначити як 

багатовекторний циклічний процес, спрямований на вдосконалення операційної 

діяльності та покращення її результатів, що ґрунтується на спеціальній системі 

методів та розвитку відносин зі стейкхолдерами. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Рис. 1.1. Інтегрована система управління ефективністю операційної 

діяльності підприємства торгівлі на основі поєднання методології різних 

підходів менеджменту 

У сучасних умовах підприємства можуть поєднувати різні підходи до 

управління операційною діяльністю, що в цілому сприятиме збагаченню та 

Системний підхід 
ідентифікація елементів управління 

операційною діяльністю та 
взаємозв’язків між ними 

Ситуаційний підхід 
оперативне реагування та коригування інструментів 
управління операційною діяльністю при зміні умов 

зовнішнього та внутрішнього середовища 

Функціональний 
підхід 

раціоналізація розподілу 
функцій управління 

операційною діяльністю між 
функціональними 

підрозділами, встановлення 
ієрархічних та 

горизонтальних зв’язків   

Інтегрована система управління 
ефективністю операційної 

діяльності підприємств торгівлі 

Проектний підхід 
розгляд окремих 

завдань як окремих 
проектів з 

ідентифікацією його 
ресурсів, 

відповідальних за 
результати    

Процесний підхід 
раціоналізація бізнес-процесів операційної 
діяльності, визначення відповідальних за 

процеси, встановлення зв’язків між різними 
функціональними підрозділами, що 

забезпечують реалізацію процесу    
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вдосконаленню управлінської практики, розширенню методичного 

інструментарію менеджменту. Тобто варто говорити про інтегровану систему 

управління операційною діяльністю, яка спирається на методологічні принципи 

та інструменти різних підходів (рис. 1.1). 

Таблиця 1.2 

Характеристика елементів системи управління ефективністю операційної 

діяльності підприємства торгівлі 

Елемент 
системи Характеристика елементів 

Об’єкти 
управління 

Рівень конкурентоспроможності торговельних послуг; потенціал операційної 
діяльності; відносини зі стейкхолдерами операційної діяльності; якість товарів; 
ресурси операційної діяльності; результати операційної діяльності  

Суб’єкти 
управління 

Власники підприємства, директор, комерційний директор, керівник планово-
економічного відділу, економіст, фахівець із закупівельної діяльності, фахівець 
комерційного відділу, мерчандайзер, адміністратор торгового залу 

Мета 
управління  

Підвищення ефективності операційної діяльності з метою зростання вартості 
підприємства 

Функції 
управління Планування, організація, регулювання, контроль, координація 

Часовий 
горизонт 

управління 
(контури) 
та методи 

управління 

Стратегічний 

стратегічні карти, збалансована система показників, GAP-аналіз, 
SWOT-аналіз, метод кореляційно-регресійного аналізу, 
принципи теорії обмеження, вартісно-функціональний аналіз, 
сценарний підхід 

Поточний 

АВС-метод, факторно-аналітичний метод, методи інтегрального 
аналізу, метод «точно в строк», CVP-аналіз, метод «планування 
потреб ресурсів» (RP), нормативний метод, метод оцінки 
ефективності бізнес-процесів, діаграма Ісікави, діаграма Парето 

Оперативний 
метод бюджетування, порівняння, метод GANTT, метод PERT 

Завдання 
управління 

Підвищення ефективності використання операційного персоналу та операційних 
активів (оборотних та необоротних); підвищення ефективності бізнес-процесів 
операційної діяльності; оптимізація операційних витрат підприємства; 
максимізація операційного прибутку при заданому рівні операційного ризику; 
оптимізація відносин зі стейкхолдерами операційного діяльності; підвищення 
конкурентоспроможності торговельних послуг 

Принципи 
управління 

Науковості, динамічності, системності, економічності, синергії, орієнтації на 
стадії життєвого циклу 

Напрями 
(вектори) 

Управління потенціалом операційної діяльності та конкурентоспроможністю 
торговельних послуг; управління відносинами зі стейкхолдерами операційної 
діяльності; управління якістю товарів та послуг; управління ресурсами 
операційної діяльності; управління бізнес-процесами операційної діяльності; 
управління результатами операційної діяльності 
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З позиції системного підходу управління ефективністю операційного 

діяльності підприємства торгівлі можна охарактеризувати таким чином (табл. 

1.2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1.2. Структурно-логічна послідовність етапів процесу управління 

ефективністю операційної діяльності підприємства торгівлі 

Виходячи із наведеного підходу до характеристики окремих елементів 

системи управління операційною діяльністю підприємства, узагальнюючи 

наявні напрацювання, вважаємо найбільш прийнятною таку структурно-логічну 

послідовність етапів управління ефективністю діяльності підприємства торгівлі 

(рис. 1.2). 

Вивчення теоретичних засад управління ефективністю операційної 

діяльності підприємства торгівлі дозволило дійти таких висновків: 

1. Формування цільових орієнтирів розвитку операційної діяльності підприємства 

2. Стратегічний аналіз конкурентної позиції підприємства та потенціалу операційної 
діяльності (ПОД) 

3. Формування операційної стратегії підприємства 

Формування 
стратегічної карти 

операційної 
діяльності 

Формування цільових 
стратегічних показників 

(ЦСП) операційної 
діяльності 

ЦСП  
відповідають  

ПОД 
ні 

так 

3. Формування операційної стратегії підприємства 

4. Ініціація змін в організації операційної діяльності підприємства 

Формування програм розвитку операційної діяльності: 
- розвитку операційних активів; 
- вдосконалення бізнес-процесів; 
- розвитку персоналу; 
- лояльності покупців; 
- вдосконалення якості продукції/послуг 5. Оперативний аналіз стану операційної діяльності 

6. Формування поточного плану операційної діяльності підприємства 

7. Формування оперативних бюджетів операційної діяльності підприємства 
8. Реалізація заходів з вдосконалення (підтримання наявних стандартів) операційної 

діяльності 

9. Моніторинг результатів та стану операційної діяльності підприємства 
10. Контроль результатів та стану операційної діяльності підприємства 
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1. Поняття ефективності операційної діяльності підприємства розкрито як 

здатність підприємства генерувати цінність у процесі операційної діяльності, 

досягаючи встановлених цілей, раціонально використовуючи оптимально 

сформовану комбінацію ресурсів, адаптуючись до змін зовнішнього 

середовища та задовольняючи економічні інтереси різних зацікавлених сторін 

(стейкхолдерів). Окрім широко представлених у науковій літературі видів 

ефективності приділена увага новим видам ефективності за стейкхолдерами, 

основними бізнес-процесами та характером прояву в часі. Цей поділ чітко 

виділяє ефективність окремих основних бізнес-процесів з урахуванням їх 

особливостей функціонування та взаємопов’язаності на системному рівні. 

2. Забезпечення ефективності операційної діяльності підприємства торгівлі 

потребує формування на підприємстві відповідної системи управління, як 

багатовекторного циклічного процесу, спрямованого на вдосконалення 

операційної діяльності та покращення її результатів. Головною метою 

управління операційною діяльністю є підвищення її ефективності.  
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Розділ 2. Сучасний стан ефективності операційної діяльності 

підприємств роздрібної торгівлі України 

 

2.1. Загальна економічна характеристика операційної діяльності 

підприємств роздрібної торгівлі України 

 

Торгівля є одним із найдавніших і найпривабливіших видів 

підприємницької діяльності, пов’язаних із купівлею-продажем товарів. 

Торговельна галузь України представлена трьома основними типами 

підприємств, що поділяються за видами своєї діяльності на: 1) підприємства, 

що займаються оптовою та роздрібною торгівлею автотранспортними 

засобами, мотоциклами та надають послуги з їх ремонту; 2) підприємства 

оптової торгівлі, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами;  

3)  підприємства роздрібної торгівлі, крім торгівлі автотранспортними засобами 

та мотоциклами. 

Таблиця 2.1 

Динаміка основних показників діяльності підприємств роздрібної торгівлі 

України 

Роки 
Роздрібний 

товарооборот, 
млн. грн. 

у тому числі  

Індекс фізичного 
обсягу 

товарообороту, % 

пр
од

ов
ол

ьч
их

 
то

ва
рі

в 

не
пр

од
ов

ол
ьч

и
х 

то
ва

рі
в 

2016 абсолютне значення 487558 200386 287172 80,2 

2017 
абсолютне значення 555975 227950 328025 104,5 

темп приросту, % 14,0 13,8 14,2 30,3 

2018 
абсолютне значення 586330 233204 353126 106,0 

темп приросту, % 5,5 2,3 7,7 1,4 

2019 
абсолютне значення 668370 289696 378674 105,8 

темп приросту, % 14,0 24,2 7,2 -0,2 

2020 
абсолютне значення 793479 336588 456891 111,4 

темп приросту, % 18,7 16,2 20,7 5,3 
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Сфера роздрібної торгівлі є основною ланкою організації внутрішнього 

ринку споживчих товарів, яка впливає на його розвиток та збалансованість і 

спричиняє певні структурні зміни в економіці країни. Вона є однією з 

найдинамічніших галузей економіки України, внесок якої у ВВП країни 

становить 14,55%. 

Здійснений аналіз динаміки роздрібного товарообороту (табл. 2.1) свідчить 

про виражену тенденцію до зростання протягом 2016-2020 рр. у 1,6 разів. 

Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств до 

попереднього року у порівняних цінах за 2020 р. становив 111,4%, що є 

позитивним. У 2020 р. структура роздрібного товарообороту практично 

відповідає тенденціям 2016 р.: частка продовольчих товарів становить 42,4%, а 

непродовольчих – 57,6% від загального обсягу.  

 
Рис. 2.1. Динаміка структури доходів від операційної діяльності 

підприємств торгівлі України 

Необхідно зауважити, що підприємства роздрібної торгівлі, випереджаючи 

за обсягами отриманих доходів від операційної діяльності підприємства оптової 

та роздрібної торгівлі автотранспортними засобами, значно відстають від 

підприємств оптової торгівлі, що демонструє графік, зображений на рис. 2.1. 

Дійсно, найбільший обсяг доходу отримують саме підприємства оптової 

торгівлі, що пов’язано зі значними обсягами обороту та багатоланцюговим 
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2016 2017 2018 2019 2020

5,00 6,62 6,90 5,80 6,12

73,84 72,98 75,79 75,96 74,21

21,16 20,40 17,62 18,24 19,67

Роздрібна торгівля, крім торгівлі 
автотранспортними засобами
Оптова торгівля, крім торгівлі 
автотранспортними засобами

Оптова та роздрібна торгівля 
автотранспортними засобами
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перепродажем одного товару. Різні види підприємств торгівлі по-різному 

реагують на кризові явища в економіці. Найбільш стрімке падіння 

товарообороту мали підприємства оптової та роздрібної торгівлі 

автотранспортними засобами, що пояснюється різким падіння купівельної 

спроможності населення і відповідно скороченням витрат на товари саме цих 

підприємств торгівлі, як найменш пріоритетних.  

Навіть за окремими видами підприємств торгівлі динаміка змін 

неоднозначна. Так, серед підприємств роздрібної торгівлі великі підприємства 

показують в останні роки найбільші темпи приросту за стабільних умов 

діяльності, та вони ж втрачають більшу частку свого товарообороту в 

результаті непередбачуваних обставин (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Динаміка розміру доходів від операційної діяльності підприємств 

роздрібної торгівлі України з розподілом за розмірами 

Роки 
Доходи від операційної 
діяльності, усього, млн. 

грн. 

у тому числі підприємства 

великі середні малі 

2016 абсолютне значення 413323 268128 111518 33677 

2017 
абсолютне значення 486611 305713 138476 42422 

темп приросту, % 17,7 14,0 24,2 26,0 

2018 
абсолютне значення 539657 322836 167605 49216 

темп приросту, % 10,9 5,6 21,0 16,0 

2019 
абсолютне значення 686367 432675 198028 55664 

темп приросту, % 27,2 34,0 18,2 13,1 

2020 
абсолютне значення 778594 503774 220258 54561 

темп приросту, % 13,4 16,4 11,2 -2,0 
 

Результатом операційної діяльності є операційний прибуток (збиток), який 

підводить перший підсумок ефективності операційної діяльності підприємства. 

У табл. 2.3 наведено сукупний прибуток (збиток) від операційної діяльності 

підприємств роздрібної торгівлі України. Можна дійти висновку, що фінансові 

результати операційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі впродовж 

2016-2020 рр. були нестійкими, що позначилося на ефективності операційної 

діяльності підприємств досліджуваного виду економічної діяльності. 
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Таблиця 2.3 

Динаміка розміру прибутку (збитку) від операційної діяльності 

підприємств торгівлі України  

Рік 

Прибуток 
(збиток) від 
операційної 
діяльності, 

усього,  
млн. грн. 

Підприємства, які отримали 
прибуток 

Підприємства, які отримали 
збиток 

млн. грн.  

у % до 
загальної 
кількості 

підприємств 

млн. грн.  

у % до 
загальної 
кількості 

підприємств 
2016 -9003 11061 80,4 20064 19,6 
2017 702 13770 79,1 13068 20,9 
2018 6414 16711 75,9 10297 24,1 
2019 12026 18977 77,3 6951 22,7 
2020 23298 29002 76,7 5704 23,3 

 

Головним показником ефективності операційної діяльності є її 

рентабельність (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 

Динаміка показників ефективності операційної діяльності підприємств 

роздрібної торгівлі України 

Показник 

20
16

 р
. 

20
17

 р
. 

аб
со

лю
тн

а 
зм

ін
а 

20
18

 р
. 

аб
со

лю
тн

а 
зм

ін
а 

20
19

 р
. 

аб
со

лю
тн

а 
зм

ін
а 

20
20

 р
. 

аб
со

лю
тн

а 
зм

ін
а 

Рентабельність операційної 
діяльності, % 

-9,5 13,9 23,4 14,0 0,1 13,2 -0,8 16,8 3,6 

Рентабельність обороту, % -2,2 0,1 2,3 1,2 1,1 1,8 0,6 3,0 1,2 

Рентабельність витрат на 
оплату праці, % 

-55,3 3,3 58,6 22,3 19,0 30,9 8,6 47,3 16,4 

Рентабельність необоротних 
активів, % 

-24,8 -3,3 21,5 5,9 9,2 14,2 5,0 18,8 4,6 

Рентабельність оборотних 
активів, % 

-6,6 -0,7 5,9 1,4 2,1 3,0 1,6 5,6 2,6 

Середній коефіцієнт 
оборотності оборотних  
активів 

2,51 2,05 -0,46 2,18 0,13 2,31 0,13 2,25 -0,06 

Продуктивність праці 
операційного персоналу, 
млн. грн. на 1 чол. 

1,03 1,16 0,14 1,28 0,11 1,52 0,25 1,62 0,10 
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Найгірші показники рентабельності операційної діяльності вітчизняних 

підприємств роздрібної торгівлі припадають на 2016 р., що пояснюється 

збитковістю операційної діяльності підприємств досліджуваного виду 

економічної діяльності у означеному році. В подальші роки підприємства 

роздрібної торгівлі поступово збільшили розмір операційного прибутку (з 702 

млн. грн. у 2017 р. до 23298 млн. грн. у 2020 р., тобто на 22596 млн. грн.), що 

дозволило їм значно підвищити значення аналізованого показника. 

За окресленої вище причини значення показників рентабельності обороту 

та рентабельності витрат на оплату парці у 2016 р. також мали від’ємні 

значення (-2,2% та -55,3%, відповідно), а подальша їх динаміка 

характеризується чітко вираженою позитивною тенденцією.  

Оскільки напрямок зміни в динаміці величини чистого прибутку (збитку) 

переважно відповідає напрямку зміни операційного прибутку (збитку), то 

рентабельність необоротних активів та рентабельність оборотних активів 

підприємств роздрібної торгівлі у 2016-2017 рр. були від’ємними, тобто 

свідчили про рівень збитковості основних складових активів. Проте вже 

починаючи з 2018 р. підприємствам досліджуваного виду економічної 

діяльності вдалося поступово збільшити розмір чистого прибутку, що 

дозволило їм значно підвищити рівень рентабельності необоротних активів (на 

43,6%) та оборотних активів (на 12,2%) в цілому за аналізований період.   

Попри виявлену позитивну динаміку зміни основних показників 

ефективності операційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі України, 

варто виділити основні чинники, які стримували більш високі  темпи їх 

розвитку: кризові явища в глобальній та вітчизняній економіках, спричинені 

наслідками пандемії COVID-19; політична нестабільність; високий рівень 

конкуренції; дефіцит професійних торговельних приміщень і високі орендні 

ставки на них; деформація внутрішнього ринку праці та зайнятості населення;  

зниження рівня життя населення і купівельної спроможності; від’ємний темп 

приросту населення, що негативно впливає на інвестиційну привабливість 

ринку роздрібної торгівлі, та ін. 
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2.2. Оцінка ефективності управління операційною діяльністю ТОВ 

«ФОЗЗІ-ФУД» 

 

Роздрібна торгівля в Україні представлена певним переліком груп 

відповідно до КВЕД-2010. Виконаний розрахунок системи показників 

ефективності операційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі в розрізі їх 

груп, результати якого представлені у додатку А, засвідчив, що підприємства 

усіх видів економічної діяльності в роздрібній торгівлі продемонстрували 

упродовж 2016-2020 рр. переважно коливну динаміку значень взятих до 

розрахунку показників. Водночас найбільш чіткою тенденцію зміни 

аналізованих показників вирізняються підприємства групи 47.1 Роздрібна 

торгівля в неспеціалізованих магазинах. Дослідження показників ефективності 

операційної діяльності підприємства дає можливість визначити шляхи для 

подальшого його розвитку, виявити існуючі проблеми, а також попередити 

можливі негативні наслідки на підприємстві. Перш за все відстежимо динаміку 

показників, які дозволяють оцінити ефективність використання ресурсів в 

операційній діяльності підприємства (табл. 2.5).  

Таблиця 2.5 

Динаміка показників ефективності використання ресурсів в операційній 

діяльності ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» 

Показник 2018 р. 2019 р. 2020 р. 
Рентабельність необоротних активів за СПОДФА*, % 40,3 17,0 6,2 
Рентабельність оборотних активів за СПОДФА, % 29,2 10,8 3,0 
Тривалість операційного циклу, днів 59,3 58,5 69,4 
Коефіцієнт оборотності оборотних активів 5,8 6,0 5,0 
Рентабельність витрат на оплату праці операційного 
персоналу за СПОДФА, % 

206,2 39,3 10,2 

Фондовіддача 37,34 38,64 65,41 
Коефіцієнт оборотності запасів 9,5 10,3 17,5 
Коефіцієнт оборотності поточної дебіторської 
заборгованості 

39,6 28,3 20,9 

Рівень покриття маржинальним прибутком постійних 
витрат, % 

102,8 17,3 -5,4 

Продуктивність праці операційного персоналу, грн. на 1 чол. 839,06 1067,21 1138,24 
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* СПОДФА – скоригований прибуток від операційної діяльності до відшкодування 
фінансових витрат та амортизації, який визначається за формулою: 

  АСОПСПОДФА П  1 , де ОП  - операційний прибуток (фінансовий результат від 
операційної діяльності); ПС - ставка податку на прибуток; А  - амортизація необоротних 
активів. 

 
В цілому упродовж 2018-2020 рр. ефективність використання ресурсів в 

операційній діяльності досліджуваного підприємства роздрібної торгівлі значно 

знизилася. Свідченням цього є помітний спад рентабельності необоротних 

активів (на 34,1%), оборотних активів (на 26,2%), витрат на оплату праці 

операційного персоналу (на 196,0%) внаслідок значного зменшення 

результативного показника СПОДФА за причини поступового скорочення 

величини операційного прибутку підприємства та набуття ним від’ємного 

значення за результатами господарської діяльності у 2020 р. 

Про погіршення стану ефективності використання ресурсів в операційній 

діяльності ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» свідчить також спадна динаміка таких 

показників, як коефіцієнт оборотності оборотних активів (на 0,8 об.), поточної 

дебіторської заборгованості (на 18,7 об.), а також рівень покриття 

маржинальним прибутком постійних витрат (на 108,2%). 

Водночас слід відмітити і позитивні тенденції щодо таких показників, як 

фондовіддача, значення якої зросло на 28,07 грн.; продуктивність праці 

операційного персоналу, величина якої за причини збільшення чистого доходу 

від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та одночасного скорочення 

чисельності операційного персоналу (в цілому у 2020 р. порівняно з 2018 р.), 

зросла на 299,18 грн. на 1 чол. 

Рентабельність операційної діяльності за СПОДФА розраховується за 

формулою:                                      100
ОА

СПОДФАRОД                                          (2.1) 

Для здійснення інтегрального аналізу наведений показник можна 

деталізувати за складовими:         СПОДФАобзОПОД RКПR .                                    (2.2) 

де ОПП  - продуктивність праці операційного персоналу; зК  - коефіцієнт 

завантаження операційних активів (
ОА
Ч

К оп
з  , опЧ  - чисельність операційного 
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персоналу, ОА  - операційні активи); СПОДФАобR .  - рентабельність обороту за 
СПОДФА. 

Визначимо вплив кожного фактора на рентабельність операційної 

діяльності досліджуваного торговельного підприємства (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Вихідні дані для проведення факторного аналізу рентабельності 

операційної діяльності ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД»  

Показник 2018 р. 2019 р. 2020 р. 
Продуктивність праці операційного персоналу, грн. на 1 чол. 839,06 1067,21 1138,24 
Коефіцієнт завантаження операційних активів 0,0072 0,0056 0,0062 
Рентабельність обороту за СПОДФА, % 5,02 1,79 0,59 
Рентабельність операційної діяльності, % 30,33 10,71 4,17 

 

Вплив кожного із включених до детермінованої моделі фактора на зміну 

рентабельності фінансових ресурсів продемонстровано у наступній таблиці. 

Таблиця 2.7 

Розрахунок впливу факторів на рентабельність операційної діяльності ТОВ 

«ФОЗЗІ-ФУД» 

 Розрахунок впливу факторів 
Продуктивність праці операційного персоналу  

0001 .1 СПОДФАобзОПОПОД RКППR   

2019 р. порівняно з 2018 р.   25,802,50072,006,83921,10671  ОДR  

2020 р. порівняно з 2019 р.   71,079,10056,021,106724,11381  ОДR  

Коефіцієнт завантаження операційних активів  
0011 .2 СПОДФАобззОПОД RККПR   

2019 р. порівняно з 2018 р.   57,802,50072,00056,021,10672  ОДR  

2020 р. порівняно з 2019 р.   22,179,10056,00062,024,11382  ОДR  

Рентабельність обороту за СПОДФА  
0

111 ..3 СПОДФАобСПОДФАобзОПОД RRКПR   

2019 р. порівняно з 2018 р.   30,1902,579,10056,021,10673  ОДR  

2020 р. порівняно з 2019 р.   47,879,159,00062,024,11383  ОДR  

Загальний вплив факторів 321 ОДОДОДОД RRRR   

2019 р. порівняно з 2018 р. 62,1930,1957,825,8  ОДR  

2020 р. порівняно з 2019 р. 54,647,822,171,0  ОДR  
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Виконані розрахунки засвідчили, що на зниження рентабельності 

операційної діяльності ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» у 2019 р. порівняно з 2018 р. на 

19,62% було спричинене переважно зниженням рентабельності обороту за 

СПОДФА, а також коефіцієнта завантаження операційних активів. Водночас 

підвищення продуктивності праці операційного персоналу вплинуло на 

підвищення рентабельності операційної діяльності досліджуваного 

підприємства роздрібної торгівлі.  

Отже, в цілому можемо зробити висновок про низький рівень управління 

ефективністю  операційної діяльності досліджуваного підприємства роздрібної 

торгівлі ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД»  упродовж 2018-2020 рр. Незважаючи на деяке 

підвищення окремих показників, використаних для аналізу, переважна 

більшість із них має спадну динаміку, спричинену низькими значеннями 

результативних показників діяльності (зокрема, операційний прибуток, чистий 

прибуток).  

Дослідження сучасного стану ефективності операційної діяльності 

підприємств роздрібної торгівлі України  дозволило дійти таких висновків: 

1. Сфера роздрібної торгівлі, як основна ланка організації внутрішнього 

ринку споживчих товарів в Україні, є недостатньо розвиненою за 

європейськими стандартами, оскільки характеризується значними обсягами 

тіньового обороту та низькою якістю надання торговельних послуг. Упродовж 

останніх п’яти років структура вітчизняних суб’єктів господарювання 

роздрібної торгівлі за розмірами є нерівномірною, оскільки майже 95% 

становлять малі підприємства, а решта – великі, які показують в останні роки 

найбільші темпи приросту за стабільних умов діяльності, та вони ж втрачають 

більшу частку свого товарообороту в результаті непередбачуваних обставин. 

Фінансові результати операційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі 

впродовж 2016-2020 рр. були нестійкими, що позначилося на ефективності 

операційної діяльності підприємств досліджуваного виду економічної 

діяльності. Попри виявлену позитивну динаміку зміни основних показників 

ефективності операційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі України, 
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варто виділити основні чинники, які стримували більш високі  темпи їх 

розвитку: кризові явища в глобальній та вітчизняній економіках; політична 

нестабільність; високий рівень конкуренції; дефіцит професійних торговельних 

приміщень і високі орендні ставки на них; деформація внутрішнього ринку 

праці та зайнятості населення; зниження рівня життя населення і купівельної 

спроможності; від’ємний темп приросту населення, що негативно впливає на 

інвестиційну привабливість ринку роздрібної торгівлі, та ін. 

2. Виконання аналізу ефективності операційної діяльності одного із 

найбільших вітчизняних підприємств роздрібної торгівлі, а саме ТОВ «ФОЗЗІ-

ФУД», показало значне зниження ефективності використання ресурсів у його 

операційній діяльності  упродовж 2018-2020 рр. (спад рентабельності 

необоротних активів на 34,1%, оборотних активів на 26,2%, витрат на оплату 

праці операційного персоналу на 196,0%) внаслідок значного зменшення 

результативного показника СПОДФА за причини поступового скорочення 

величини операційного прибутку підприємства та набуття ним від’ємного 

значення за результатами господарської діяльності у 2020 р.  

3. Ефективність бізнес-процесів операційної діяльності досліджуваного 

підприємства роздрібної торгівлі також характеризується спадними 

тенденціями. Зокрема, за причини стрімкого зменшення розміру СПОДФА за 

одночасного збільшення величини чистого доходу та розміру операційних 

витрат, показники рентабельності обороту та операційних витрат помітно 

знизилися у 2020 р. проти попередніх років. Отже, в цілому зроблено висновок 

про низький рівень управління ефективністю  операційної діяльності 

підприємства роздрібної торгівлі ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД»  упродовж 2018-2020 рр. 

Незважаючи на деяке підвищення окремих показників, використаних для 

аналізу, переважна більшість із них має спадну динаміку, спричинену низькими 

значеннями результативних показників діяльності (зокрема, операційний 

прибуток, чистий прибуток).  
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Розділ 3. Удосконалення управління ефективністю операційної 

діяльністю підприємства роздрібної торгівлі 

 

3.1. Підходи до планування показників ефективності операційно 

діяльності підприємства роздрібної торгівлі 

 

Будь-який управлінський процес повинен мати цільову спрямованість, яка 

забезпечує консолідацію зусиль персоналу підприємства на досягнення певного 

результату. Ця спрямованість досягається шляхом організації якісної системи 

планування. У сучасних умовах планування операційної діяльності повинно 

відповідати триконтурній системі управління, яка охоплює стратегічний, 

поточний та оперативний рівні (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Підсистеми планування ефективності операційної діяльності підприємств 

роздрібної торгівлі 
Вид планування Горизонт планування Зміст планів операційної діяльності 

Стратегічне 3-5 років 
Стратегічна карта операційної діяльності 
Збалансована система показників операційної 
діяльності 

Поточне 1 рік, по кварталах План доходів операційної діяльності 
План витрат з операційної діяльності 

Оперативне 1 місяць Бюджети операційної діяльності 
 

На рівні стратегічного планування визначаються основні стратегічні цілі 

операційної діяльності, будується стратегічна карта та визначається система 

ключових збалансованих показників. У процесі поточного планування 

формується план доходів і витрат операційної діяльності на рік (з розбивкою по 

кварталах). Коригуються наявні плани в разі невідповідності поточного стану 

запланованому та у випадку зміни стратегічних планів, а в межах оперативного 

– розроблюються бюджети окремих процесів операційної діяльності, 

підлаштовуються існуючі бюджети під умови, що змінилися. 

Планування параметрів ефективності операційної діяльності починається 

зі стратегічного рівня, а саме з формування карти стратегічних цілей 
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операційної діяльності, наведеній в додатку Д. Перелічені напрями цільового 

впливу на параметри операційної діяльності в цілому позитивно впливатимуть 

на динаміку доходів і витрат підприємства роздрібної торгівлі. 

Досягнення цілей можливе лише за умови їх кількісного опису та 

розуміння механізму формування цих кількісних параметрів. З цією метою 

розроблено систему збалансованих показників операційної діяльності, де було 

вказано ключові показники для контролю за виконанням стратегічних цілей 

(табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Система стратегічних цілей операційної діяльності ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» 

та показників, що визначають їх досягнення 

Складова Мета / показник Завдання Показник, що характеризує 
досягнення цілі та завдань 

Результати Максимізація СПОДФА 

Зростання доходу від 
реалізації Обсяг доходів від реалізації 

Зменшення рівня 
операційних витрат Рівень операційних витрат 

Клієнти 
Розширення сегмента 

ринку; 
приріст частки ринку, % 

Збільшення кількості 
клієнтів 

Кількість клієнтів (чеків) 

Підвищення рівня 
задоволеності клієнтів 

Частка відвідувачів, що 
здійснили покупку 

Внутрішні 
бізнес-

процеси 

Скорочення тривалості 
операційного циклу 

Оптимізація управління 
запасами 

Тривалість оборотності 
запасів 

Оптимізація витрат по 
основних бізнес-

процесах 

Рівень витрат процесу; 
Тривалість процесу 

Оптимізація управління 
дебіторською 

заборгованістю 

Рівень дебіторської 
заборгованості; 
Термін інкасації 

дебіторської 
заборгованості 

Навчання 
та розвиток 

Підвищення рівня 
продуктивності праці 

(приріст продуктивності 
праці) 

Підвищення рівня 
мотивації працівників 

Товарооборот на одиницю 
торговельного персоналу 

Задоволення персоналу 
робочим місцем 

Плинність кадрів, задіяних 
в операційній діяльності 

Операційні 
ризики 

Мінімізація операційних 
ризиків за умови 

досягнення цільового 
рівня ефективності 

операційної діяльності 

Оптимізація організації 
основних бізнес-

процесів підприємства 

Величина стандартного 
відхилення СПОДФА 
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Зауважимо, що у ході діяльності підприємства роздрібної торгівлі в 

цілому, та ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД», зокрема, постійно виникає низка ризиків 

операційної діяльності. Їх джерелами можуть бути як зовнішні, так і внутрішні, 

вони можуть мати різні наслідки та всі вони мають одну спільну особливість – 

їх прояв виражається у зниженні обсягу прибутку та рівня операційної 

діяльності. Недостатньо вчасно реагувати на прояв операційних ризиків. Для 

ефективної роботи ризики необхідно вчасно ідентифікувати, попереджувати та, 

якщо можливо, ліквідувати. 

Оскільки кожне підприємство роздрібної торгівлі має свої особливості 

операційної діяльності, то і перелік ризиків також може відрізнятися. Проте 

існує низка основних ризиків, характерних для кожного підприємства 

роздрібної торгівлі (додаток Е). 

Деталізація завдань та системи заходів з підвищення ефективності 

операційної діяльності знаходить відображення в поточному плані операційної 

діяльності, у межах якого пропонується виокремлювати окремі рівні поточних 

планів, які характеризують усі характеристики ефективності операційної 

діяльності (рис. 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Поточне планування ефективності операційної діяльності   

ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» (власна розробка) 

План доходів і витрат з 
операційної діяльності 

План доходів від операційної 
діяльності за: 

- структурними підрозділами 
- відділами 
- товарними групами 
(асортиментними позиціями) 

План операційних витрат у 
розрізі: 

- бізнес-процесів 
- елементів витрат 
- окремих структурних 
підрозділів 
- товарних груп (асортиментних 
позицій) 
- працівників 
 

Система КРІ 
(key performance indicators, 

ключові показники ефективності) 

Програма нейтралізації 
операційних ризиків  
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Незважаючи на організаційні модернізації та технологічні інновації на 

підприємствах, основою їх ефективної роботи лишається персонал. Саме через 

це головним елементом планування ефективності операційної діяльності 

підприємства роздрібної торгівлі є система KPI, яка поряд із планом доходів і 

витрат операційної діяльності є документами первинного рівня в системі 

поточних планів підприємства.  

Оперативне планування має найменші часові горизонти і може 

проводитися терміном від одного дня. Воно максимально деталізує завдання та 

плани поточного планування, може здійснюватися через систему бюджетів 

різних рівнів від окремих операцій до загального платіжного календаря 

операційної діяльності. Бюджетування допомагає пов’язати оперативні цілі 

структурних одиниць з головною стратегічною метою підприємства, 

передбачати моменти нестачі  грошових коштів. Основними носіями 

бюджетної інформації є бюджетні форми. Насамперед, бюджети є сукупністю 

статей, зібраних у певні форми, що розраховуються на певний період у межах 

підперіодів. На операційному рівні бюджети характеризують поточну 

діяльність і представляють в сукупності дані для бюджету доходів і витрат. 

Набір бюджетів і бюджетних статей тут вибирають самостійно і варіантів 

комбінацій оперативних бюджетів може бути безліч. 

За будь-якого виду бюджетування бюджети, що створюються на 

підприємстві, мають різні рівні та ієрархічну структуру (рис. 3.2). 

Високої результативності управління операційною діяльністю 

досліджуваного підприємства роздрібної торгівлі можна досягти лише 

забезпечивши повну реалізацію циклу управління, що вимагає формування 

якісної системи планування ефективності операційної діяльності. Зважаючи на 

важливі стратегічні завдання операційної діяльності, обґрунтовано 

рекомендовану форму стратегічної карти операційних цілей ТОВ «ФОЗЗІ-

ФУД» та відповідні їй стратегічні цільові показники, що мають горизонтальні 

та вертикальні причинно-наслідкові зв’язки і характеризують найважливіші 

види ефективності та фактори її формування. 
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Рис. 3.2. Ієрархічна система бюджетів ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД»  

Реалізація стратегічних цілей можлива лише за умови їх якісного 

обґрунтування та деталізації, які здійснюються на рівні поточних планів, до 

складу яких рекомендовано включати такі документи у відповідній 

підпорядкованості:  план доходів та витрат, система КРІ операційної діяльності, 

програма нейтралізації ризиків (1-й рівень); план доходів, план витрат за 

структурними підрозділами (2-й рівень); плани доходів за товарними групами, 

плани витрат за товарними групами, бізнес процесами операційної діяльності 

(3-й рівень). Це забезпечує комплексність та взаємоузгодженість поточного 

плану операційної діяльності, налагодження дієвих методів до мотивації та 

контролю операційного персоналу. Деталізація поточних планів операційної 

діяльності має здійснюватися в системі відповідних бюджетів.  

Генеральний бюджет 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ БЮДЖЕТИ 

 Комерційний 
бюджет 

Бюджет 
податків 

Маркетинговий 
бюджет 

Бюджет інших 
витрат 

Бюджет адміністративних 
витрат 

Бюджет витрат  
на персонал 

БЮДЖЕТИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 

 Витрати на 
реалізацію 

Витрати на 
закупівлю 

Витрати на 
транспортування 

Витрати на 
зберігання 

МІКРОБЮДЖЕТИ 

Бюджет  
витрат на 
рекламу 

Бюджет 
транспортних 

витрат 

Бюджет 
складських 

витрат 

Бюджет 
реалізації 

товарів 

Бюджет 
закупівлі 
товарів 

Бюджет дебіторської і 
кредиторської заборгованості 

Бюджет витрат на оплату 
праці персоналу 

Бюджет витрат на розвиток 
персоналу 
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3.2. Поліпшення інформаційного забезпечення управління 

ефективністю операційної діяльності ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» 

 

Для прийняття обґрунтованих управлінських рішень стосовно операційної 

діяльності та якісного контролю за своєчасним їх виконанням на підприємстві 

має бути раціонально побудоване інформаційне забезпечення управління 

ефективністю операційної діяльності, тобто функціональний комплекс, що 

забезпечує процес безперервного цілеспрямованого і своєчасного збору 

відповідних інформативних показників, надання необхідних та достатніх 

інформаційних показників на відповідні рівні управління для вдосконалення 

операційної діяльності підприємства з метою постійного підвищення її 

ефективності.  

Однією з проблем також є прагнення до максимізації інформативності  

керівництва про умови діяльності підприємства, що, зазвичай, приводить до 

інформаційної перевантаженості менеджменту. Справа не лише в тому. що 

інформацію стосовно деяких аспектів діяльності підприємства важко отримати, 

а й у тому, що деяку інформацію практично неможливо застосувати. Кожному 

елементу системи інформаційного забезпечення властиві окремі недоліки (табл. 

3.3). 

Таблиця 3.3 

Недоліки елементів системи інформаційного забезпечення діяльності  

ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» 

Елементи системи 
інформаційного 

забезпечення 

Функції елемента 
системи 

інформаційного 
забезпечення 

Проблеми функціонування елемента системи 
інформаційного забезпечення 

1 2 3 

Підсистема збору 
інформації про 

стан зовнішнього 
середовища 

Збирання інформації 
про стан зовнішнього 

середовища 

Інформація отримується з суттєвим 
запізненням і, як наслідок, інколи стає 
неактуальною ще до отримання (статистичні 
дані); 
можливі проблеми трактування отриманої 
інформації (законодавчі акти); 
неможливість гарантування окремої 
інформації,отриманої законними методами  
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Продовження табл. 3.3 
1 2 3 

  

(інформація про окремі аспекти діяльності 
конкурентів); 
недостатність отримуваної інформації через 
неможливість контролю за її джерелами 

Підсистема збору 
інформації про 

внутрішнє 
середовище 

Формування масиву 
інформаційних даних з 

внутрішніх джерел 

Найвища достовірність даних, однак не 100% 
(людський фактор, цілеспрямований 
маніпулятивний вплив менеджерів на окремі 
показники для досягнення поставлених перед 
ними цілей); 
висока вірогідність отримання зайвої та 
надлишкової інформації; 
недостатня деталізація інформації для 
управлінських потреб за необхідними 
аспектами (центрів відповідальності, бізнес-
процесів, стейкхолдерів) 

Підсистема 
інформаційних 

потоків 

Забезпечення 
оптимальної циркуляції 
та фізичне переміщення 

інформації 

При збільшенні обсягів діяльності та 
розростанні структури підприємства 
зменшується швидкість передання 
інформації; 
спотворення інформації під час передання; 
втрата інформації; 
надання інформації нецільовим її 
споживачам 

Інформаційні 
технології 

Забезпечення взаємодії 
сукупності засобів та 

методів збору, 
накопичення, 

переміщення та 
обробки інформації 

Занадто висока вартість програмних 
продуктів; 
невідповідність існуючих програмних 
продуктів нагальним потребам підприємства 
до інформаційного забезпечення; 
незадовільна якість окремих програмних 
продуктів, що призводить до втрати та/або 
спотворення інформації під час її передання  

 

Згідно з визначенням сутності системи управління ефективністю 

операційної діяльності на основі структурно-логічної послідовності етапів 

управління ефективністю операційної діяльності, та спираючись на сутність 

інформаційного забезпечення управління ефективністю операційної діяльності 

нами запропоновано алгоритм вдосконалення інформаційного забезпечення 

управління ефективністю операційної діяльності досліджуваного в роботі 

підприємства роздрібної торгівлі, тобто ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» (рис. 3.3).  

Варто також звернути увагу на те, що переважна частина підприємств 

роздрібної торгівлі, в ому числі і досліджуване ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» при 

складанні звітів використовує інформаційні системи 1С підприємство 7.7 та 
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Exel. Ці системи не дуже підходять для управлінського обліку через свою 

специфіку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Алгоритм вдосконалення інформаційного забезпечення 

управління ефективністю операційної діяльності ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» 

На сьогодні існують безкоштовні аналоги зазначених інформаційних 

систем. Представником таких аналогів є система Odoo 10. Цей продукт 

розповсюджується на безкоштовній основі та має вбудовану синхронізацію з 

актуальними версіями 1С. Система має модульну структуру. Тому, за 

бажанням, можливо на її основі створити систему, під лаштовану під конкретне 

підприємство та конкретні запити керівництва.  Серед платних варіантів цієї 

системи представлені готові збірки модулів, стабільну спільну роботу яких 

гарантує компанія, за що і бере плату. Система розвивається за допомогою 

користувачів, що створюють нові модулі та модифікують їх. 

 

Ідентифікація інформаційних потреб окремих структурних підрозділів, що залучені до 
провадження операційної діяльності підприємства та управління нею 

Аналіз стану наявного інформаційного забезпечення 

Порівняльна оцінка інформаційних потреб та наявного стану 
інформаційного забезпечення 

Інформаційні потреби відповідають 
наявному стану інформаційного 

забезпечення 

Так Ні 

Підтримка діючих стандартів 
формування інформаційної бази 

Виокремлення блоків інформаційного забезпечення, яких не вистачає 

Розробка форм та стандартів звітності 

Впровадження нових форм та стандартів внутрішньої 
управлінської звітності 
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Висновки 

 

Узагальнення результатів дослідження, виконаного у конкурсній роботі, 

дозволило дійти таких висновків: 

1. Поняття ефективності операційної діяльності підприємства розкрито як 

здатність підприємства генерувати цінність у процесі операційної діяльності, 

досягаючи встановлених цілей, раціонально використовуючи оптимально 

сформовану комбінацію ресурсів, адаптуючись до змін зовнішнього 

середовища та задовольняючи економічні інтереси різних зацікавлених сторін 

(стейкхолдерів). Окрім широко представлених у науковій літературі видів 

ефективності приділена увага новим видам ефективності за стейкхолдерами, 

основними бізнес-процесами та характером прояву в часі. Цей поділ чітко 

виділяє ефективність окремих основних бізнес-процесів з урахуванням їх 

особливостей функціонування та взаємопов’язаності на системному рівні. 

2. Забезпечення ефективності операційної діяльності підприємства торгівлі 

потребує формування на підприємстві відповідної системи управління, як 

багатовекторного циклічного процесу, спрямованого на вдосконалення 

операційної діяльності та покращення її результатів. Головною метою 

управління операційною діяльністю є підвищення її ефективності.  

3. Сфера роздрібної торгівлі, як основна ланка організації внутрішнього 

ринку споживчих товарів в Україні, є недостатньо розвиненою за 

європейськими стандартами, оскільки характеризується значними обсягами 

тіньового обороту та низькою якістю надання торговельних послуг. Попри 

виявлену позитивну динаміку зміни основних показників ефективності 

операційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі України, варто виділити 

основні чинники, які стримували більш високі  темпи їх розвитку: кризові 

явища в глобальній та вітчизняній економіках; високий рівень конкуренції; 

дефіцит професійних торговельних приміщень і високі орендні ставки на них; 

деформація внутрішнього ринку праці та зайнятості населення; зниження рівня 

життя населення і купівельної спроможності та ін. 
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4. Виконання аналізу ефективності операційної діяльності одного із 

найбільших вітчизняних підприємств роздрібної торгівлі, а саме ТОВ «ФОЗЗІ-

ФУД», показало значне зниження ефективності використання ресурсів у його 

операційній діяльності  упродовж 2018-2020 рр. внаслідок значного зменшення 

результативного показника СПОДФА за причини поступового скорочення 

величини операційного прибутку підприємства та набуття ним від’ємного 

значення за результатами господарської діяльності у 2020 р. В цілому зроблено 

висновок про низький рівень управління ефективністю  операційної діяльності 

підприємства роздрібної торгівлі ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД»  упродовж 2018-2020 рр. 

Незважаючи на деяке підвищення окремих показників, використаних для 

аналізу, переважна більшість із них має спадну динаміку, спричинену низькими 

значеннями результативних показників діяльності (зокрема, операційний 

прибуток, чистий прибуток).  

5. Високої результативності управління операційною діяльністю 

підприємства роздрібної торгівлі можна досягти лише забезпечивши повну 

реалізацію циклу управління, що вимагає формування якісної системи 

планування ефективності операційної діяльності. Зважаючи на важливі 

стратегічні завдання операційної діяльності, обґрунтовано рекомендовану 

форму стратегічної карти операційних цілей ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» та відповідні 

їй стратегічні цільові показники, що мають горизонтальні та вертикальні 

причинно-наслідкові зв’язки і характеризують найважливіші види ефективності 

та фактори її формування.  

6. Запропоновано алгоритм вдосконалення інформаційного забезпечення 

управління ефективністю операційної діяльності досліджуваного підприємства 

роздрібної торгівлі ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД», який ґрунтується на сутності системи 

управління ефективністю операційної діяльності, структурно-логічній 

послідовності її етапів та змісті інформаційного забезпечення управління. 
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