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"Комерційна функція як основа ефективної комерційної діяльності
торговельного підприємства"
З метою підвищення якості управління комерційною діяльністю
торговельних мереж постає необхідність розробки методологічних засад
оцінювання ефективності управління комерційною функцією підприємства
шляхом визначення інтегрального індикатора на основі узагальнюючих та
системи часткових показників організаційного й економічного характеру.
У статті систематизовано дослідження сучасних науковців щодо
сутності комерційної функції і подано концептуальне трактування
комерційної функції як комплексу загальних функцій менеджменту щодо
управління сукупністю взаємопов'язаних бізнес-процесів (операцій)
створення ланцюга 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 бізнес-процесів.
У результаті дослідження запропоновано математичну модель
залежності комерційної функції торговельного підприємства від трьох
основних чинників: асортиментної політики, логістики та управління
персоналом.
Проведене експертне опитування фінансового, комерційного і
маркетингового директорів, менеджерів операційного департаменту
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 матеріальнотехнічною базою торговельного підприємства.
Вирішальне значення для якості управління комерційною функцією
мають такі змінні параметри, як управління товарним забезпеченням,
роботою з постачальниками і кадровим потенціалом.
У сучасних умовах удосконалення асортиментної політики, логістики
або управління персоналом повинно враховувати новітні тенденції
економічної науки і ґрунтуватися на концепції вдосконалення процесоорієнтованого управління комерційної діяльності, організаційних структур

комерційних підрозділів та оновлення мотиваційного механізму як дієвого
інструменту управління кадровим потенціалом.
Структура управління комерційною діяльністю лише тоді є
ефективною, коли враховується взаємодія і підпорядкованість усіх
елементів цілісної системи 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.
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