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КОМЕРЦІЙНА ФУНКЦІЯ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОЇ
КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
УДК 658.8.339.1

Гонський М. Д.

Систематизовано дослідження сучасних науковців щодо сутності комерційної
функції. Подано концептуальне трактування комерційної функції, висвітлено дію
основних параметрів впливу на ефективність реалізації комерційної функції. У результаті дослідження запропоновано математичну модель залежності комерційної функції торговельного підприємства від трьох основних чинників: асортиментної політики,
логістики та управління персоналом. Доведено можливість встановити оптимальні
значення цих параметрів, за яких ефективність комерційної функції досягне точки
екстремуму за умови незмінних параметрів зовнішнього середовища. Окреслено

© Гонський М. Д., "Економіка розвитку" (Economics of Development), № 2 (70), 2014
© Малярец Л. М., 2004

Åêîíîì³êà ï³äïðèºìñòâà òà óïðàâë³ííÿ âèðîáíèöòâîì

104
перспективність та нагальність розробок методологій оцінювання ефективності
комерційних операцій.
Ключові слова: комерційна діяльність, комерційна функція, торговельне підприємство, методологія оцінювання ефективності.

КОММЕРЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОЙ
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Гонский М. Д.

УДК 658.8.339.1

Систематизированы исследования современных ученых о сущности коммерческой функции. Представлена концептуальная трактовка коммерческой функции,
освещено действие основных параметров воздействия на эффективность реализации коммерческой функции. В результате исследования предложена математическая модель зависимости коммерческой функции торгового предприятия от трех основных факторов: ассортиментной политики, логистики и управления персоналом.
Доказана возможность установить оптимальные значения этих параметров, при которых эффективность коммерческой функции достигнет точки экстремума при неизменных параметрах внешней среды. Определены перспективность и актуальность
разработок методологий оценки эффективности коммерческих операций.
Ключевые слова: коммерческая деятельность, коммерческая функция, торговое предприятие, методология оценки эффективности.

COMMERCIAL FUNCTION AS A BASIS FOR EFFECTIVE
COMMERCIAL ACTIVITY OF A TRADE ENTERPRISE
UDC 658.8.339.1

M. Honskyi

The research of modern scientists' view concerning the essence of the commercial
function was systematized. The conceptual interpretation of the commercial function is
presented; the influence of the main parameters on the efficiency of the commercial
function is highlighted. Based on the findings a three-dimensional model was offered to
represent the dependence of a company's commercial function on the three main factors:
assortment policy, logistics, and personnel management. A possibility to determine the
optimal values of these parameters was proved which provide an extremum point of the
commercial function effectiveness under constant parameters of the environment. The
prospects and topicality of development of methodologies for evaluation of the commercial
operations effectiveness were outlined.
Keywords: commercial activity, commercial function, trading company, methodology
of evaluating the effectiveness.
Завдяки горизонтальній інтеграції у формі мережі
комерційна діяльність здійснюється більш ефективно з
використанням мережевих підходів до організації бізнесу.

Цілісність комерційної системи потребує відповідного організаційно-економічного забезпечення, що вимагає вивчення причинно-наслідкових закономірностей з метою
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виявлення важелів впливу на ефективність реалізації комерційної функції. Підтримання конкурентоспроможності
вітчизняного ритейлу зумовлює необхідність системного
аналізу кореляційних зв'язків організаційної та економічної
ефективності управління комерційною функцією. Від організації торговельних процесів залежить ефективність здійснення комерційної функції, яка інтегрує всі види внутрішньофірмових ресурсів і взаємозв'язків між ними.
З метою підвищення якості управління комерційною діяльністю торговельних мереж постає потреба в розробці методологічних засад оцінювання ефективності
управління комерційною функцією підприємства шляхом
визначення інтегрального індикатора на основі узагальнюючих та системи окремих показників організаційного та
економічного характеру. Відповідно до цього набуває актуальності питання побудови моделі оцінних показників,
яка покликана максимально враховувати організаційну та
економічну складові ефективності управління комерційною функцією підприємства.
У наукових джерелах досліджуються поняття комерційної діяльності, комерційної функції та комерційного
процесу. З точки зору етимологічного походження функція
(від лат. functio – виконання) може ототожнюватися з поняттям процесу. Разом із тим у літературі зустрічаються обидві
економічні категорії, що дає підстави глибше дослідити спільні риси та відмінності, які дослідники виділяють у цих поняттях. Виділення комерційної функції як системно організованої сукупності комерційних процесів у науковій
літературі не дуже поширене. Натомість більше уваги зосереджується на питаннях місця й ролі комерційної функції в
системі ринкових механізмів функціонування вітчизняних
підприємств та міжнародного товарного обміну [1].
Наукова сутність комерційної функції відображає
розуміння дослідниками процесів управління ланцюгами
вартості та організації операційної діяльності у сфері товарно-грошового обігу: задуму, планування, організації,
управління та аналізу комерційних процесів і операцій,
пов'язаних із товарно-грошовим обігом [1]; реалізація комерційних можливостей підприємства у вигляді прибутку
та/або високих дивідендів [2]; процесів та операцій, спрямованих на купівлю-продаж товарів для задоволення купівельного попиту й отримання прибутку [3]; застосування
комплексу прийомів та методів для забезпечення максимальної вигідності торговельних операцій з урахуванням
інтересів кінцевого споживача [4]; комплекс взаємопов'язаних торговельно-організаційних операцій, спрямованих
на процеси купівлі-продажу товарів та надання торговельних послуг з метою задоволення попиту цільових сегментів ринку та отримання прибутку [5]; сукупність торговельних процесів здійснення актів купівлі-продажу з метою
отримання прибутку [6]; комерційні операції з ефективної
купівлі-продажі та доведення товарів до споживачів з орієнтацією на попит та отримання реального прибутку [7].
Наведені думки достатньою мірою збігаються у визначенні
ключової ролі комерційної функції в процесі здійснення
товарно-грошового обігу. Отже, під комерційною функцією
слід розуміти комплекс загальних функцій менеджменту
щодо управління сукупністю взаємопов'язаних бізнеспроцесів (операцій) створення ланцюга вартості. Цілком
природно, що в конкурентному ринковому середовищі акценти зміщуються в бік ефективного задоволення потреб
споживачів у процесі вирішення основного завдання бізнесу – отримання прибутків чи збільшення капіталізації
підприємства.
Наявність впливу комерційної функції на ефективність комерційної діяльності торговельного підприємства
зумовлює основні цілі дослідження: систематизацію напрацювань сучасних науковців щодо сутності поняття комерційної функції, що необхідно для подальших розробок методологій оцінювання ефективності комерційних операцій.

У науковій літературі подекуди зустрічається неправомірне, на думку автора, ототожнення понять комерційної
функції та комерційної діяльності. Слід зазначити, що функція є оператором управління, тоді як комерційну діяльність
слід трактувати у більш широкому сенсі. Так, Волков Ю. В.
розглядає на концептуальному рівні такі функціональні блоки організації, як маркетинг, виробництво, фінанси і кадри [8],
що узгоджується з висновками Хміля Ф. І. про динамічну
структуризацію менеджменту з виділенням технічної, комерційної, фінансової та адміністративної функцій [9]. Разом із
тим комерційні процеси організації охоплюють також інші
функції підприємства – більшою мірою фінансову, меншою –
адміністративну і технічну.
Авторський підхід до поняття комерційної функції
полягає у визначенні її як комплексу взаємопов'язаних бізнес-процесів, спрямованих на створення ланцюга доданої вартості. Дослідження ефективності комерційної функції показало, що вона чутливо реагує на зміни зовнішніх
та внутрішніх параметрів системи торговельної організації. Відповідно, комерційна функція як комплекс адміністрування комерційної діяльності повинна враховувати ці
параметри впливу. Наприклад, маркетингові дослідження
стосовно покупців мають охоплювати їхні наявні та потенційні потреби, вивчати платоспроможний попит окремих
сегментів тощо.
Важливим параметром впливу на ефективність реалізації комерційної функції торговельного підприємства є
комплекс чинників управління асортиментною політикою
відповідно до виявленої структури споживчого попиту. Попри доволі ґрунтовне опрацювання питань розробки асортиментних переліків, стандартизації ширини та глибини
асортименту для проведення комерційної діяльності, системний аналіз практичних аспектів взаємопов'язаності
впливу цих чинників на результати здійснення комерційної
функції вимагає більш детального вивчення. Реалізація
асортиментних стратегій потребує використання фінансових ресурсів, що зумовлює зосередження уваги на питаннях цінової політики як фактора впливу на ефективність
продажу. Не менше значення має надаватися впливу параметрів якості, оскільки існує чіткий кореляційний зв'язок
між якістю продукції та її ціною.
Управління персоналом розглядається зазвичай як
інструмент здійснення комерційної функції [10]. Водночас
видається правомірним вивчати зворотний вплив таких
чинників, як фаховість торговельного персоналу та мотиваційні засоби, на її ефективність.
Дослідження показало, що досить багато наукових
робіт присвячено аналізу сучасних форматів ритейлу та
їхнього впливу на ефективність реалізації комерційної функції [11 – 13]. Автор погоджується з об'єктивністю висновків про важливість науково обґрунтованих логістичних підходів до параметрів величини й розміщення торговельних
об'єктів, наявності сучасного обладнання та інфраструктури. Окремо слід підкреслити значення такої логістичної
складової впливу на ефективність комерційної функції, як
робота з постачальниками. Адже різні етапи ланцюга
створення доданої вартості товарів передбачають співпрацю з бізнес-партнерами щодо просування продукції,
маркетингової політики, визначення контрактних умов
сервісного відстрочування та логістичного супроводу [14].
Окрім внутрішніх та зовнішніх критеріїв безпосереднього впливу, ефективність комерційної функції значно
залежить від таких чинників макроекономічного середовища, як загальний стан національної економіки, рівень
конкурентності в галузі, облікові відсоткові ставки НБУ,
рівень інфляції тощо. Отож можна говорити про системний вплив зазначених параметрів на ефективність здійснення комерційної функції торговельного підприємства і
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необхідність побудови багатовимірної моделі для вдосконалення механізмів впливу на бізнес-процеси.
У рамках дослідження автором було проведено експертне опитування фінансового, комерційного і маркетингового директорів, менеджерів операційного департаменту підприємства ритейлу. З метою визначення основних
параметрів впливу на ефективність комерційної діяльності
пропонувалось оцінити, якою мірою якість управління комерційною функцією залежить від наведених далі параметрів зовнішнього і внутрішнього впливу.
1. Макроекономічні показники (загальноекономічний
стан у державі; грошово-кредитна політика в державі, ступінь конкурентності в галузі, рівень добробуту населення).
2. Показники використання матеріальних ресурсів
організації (стан основних фондів, стан торговельного обладнання, стан іншого технологічного обладнання).
3. Показники ефективності використання фінансових ресурсів організації (достатність обігових коштів для
діяльності, платоспроможність організації, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість перед бізнеспартнерами, кредиторська заборгованість перед фінансовими установами, кредиторська заборгованість перед працівниками).
4. Показники управління товарним забезпеченням
(динаміка загального обсягу товарного забезпечення, якість
товарної структури постачання, забезпеченість передбачених обсягів реалізації).
5. Показники менеджменту персоналу (продуктивність праці, стабільність кадрів, відповідність кваліфікації
займаним посадам, рівень виконавчої дисципліни, рівень
трудової дисципліни).
6. Робота з постачальниками (оптимальність джерел постачання товарів на підприємство, відповідність обсягів фактичного надходження товарів обсягам, передбаченим укладеними угодами).
Оцінювання проводиться в інтервальних межах від
1 (min) до 10 (max) балів. Опрацювання відповідей десяти
респондентів підтвердило висновки автора про сталість
таких параметрів впливу на ефективність комерційної діяльності, як загальноекономічний стан та грошово-кредитна
політика в державі, ступінь конкурентності в галузі. Крім

того, респонденти відзначили умовну об'єктивність впливу
на комерційну ефективність управління процесами клієнтоорієнтованості та матеріально-технічною базою торговельного підприємства. Не применшуючи ролі управління
фінансовими потоками підприємств, слід відзначити всетаки доволі обмежений вплив даного параметра на результативність комерційних процесів.
Разом із тим опитування підтвердило вирішальне
значення для якості управління комерційною функцією таких змінних параметрів, як управління товарним забезпеченням, робота з постачальниками і кадровим потенціалом.
Лінійна апроксимація відповідей респондентів щодо
впливу зазначених параметрів на ефективність комерційної
функції дозволила визначити їх взаємозалежність (1):
К Т  0,0061x  9,0667

ЕКФ  К К  0,1152 y  7,6667 ,
 К  0,097 z  6,8667
 П

(1)

де КТ – рівняння лінійного тренда впливу управління товарним забезпеченням на ефективність комерційної функції;
КК – рівняння лінійного тренда впливу управління кадровим потенціалом на ефективність комерційної функції;
КП – рівняння лінійного тренда впливу організації роботи
з постачальниками на ефективність комерційної функції.
Використання для подання отриманих результатів
програмного модуля Gnuplot дозволяє отримати наочне
зображення функції залежності ефективності комерційної
функції від обраних змінних параметрів та побудувати відповідну тривимірну модель (рисунок).
Слід зауважити, що опитувані експерти, говорячи про
вплив змінних параметрів на якість комерційної функції, не
підтвердили суттєвої взаємозалежності досліджуваних аргументів. Проведені автором з метою об'єктивізації інформації
математичні розрахунки узгоджуються з такими висновками.
Так, за допомогою часткових похідних та вирішення зведеної
системи рівнянь виявлено дві критичні точки можливого екстремуму, однак подальші обчислення свідчать, що функція
трьох змінних у них лише за однією змінною досягає свого
максимуму, а за іншими – мінімуму, тобто є сідловою точкою.

КК

КП

КТ

Рис. Багатовимірна модель ефективності комерційної функції
Отож, отримана тривимірна функція залежності не
має визначених точок екстремуму. Це дає підстави стверджувати, що в сучасних умовах удосконалення асортиментної політики, логістики або управління персоналом по-

трібно враховувати новітні тенденції економічної науки і
ґрунтуватися на концепції вдосконалення процесоорієнтованого управління комерційною діяльністю, організаційними структурами комерційних підрозділів та оновлення
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мотиваційного механізму як дієвого інструменту управління кадровим потенціалом.
Таким чином, комерційна функція визначається автором як комплекс взаємопов'язаних бізнес-процесів (комерційних факторів), які спрямовані на створення ланцюга
доданої вартості. Дослідження показало, що ключова роль
у створенні цього ланцюга, задоволенні потреб споживачів та отриманні доходу належить комерційній функції, яка
й визначає пріоритетність розподілу торговельних бізнеспроцесів. Структура управління комерційною діяльністю
лише тоді є ефективною, коли враховується взаємодія і
підпорядкованість усіх елементів цієї структури цілісній
системі управління торговельним підприємством. Підґрунтям для ефективної діяльності торговельного підприємства є високий рівень реалізації комерційної функції, яка
охоплює, окрім суто торговельної, також технологічну,
економічну та фінансову складові.
Усі структурні підрозділи, які здійснюють комерційну діяльність, перебувають у певних відносинах один з
одним, органічному взаємозв'язку та взаємодії. Системний
аналіз дозволяє розкрити ці відносини, дослідити взаємозв'язки між структурними одиницями та розробити практичні
пропозиції щодо вдосконалення управління комерційною
діяльністю.
Об'єктом подальших науково-практичних досліджень у цьому напрямі має стати пошук шляхів удосконалення процесо-орієнтованого управління комерційною діяльністю, організаційними структурами комерційних підрозділів та оновлення мотиваційного механізму як дієвого
інструменту управління кадровим потенціалом.
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