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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНО-
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ

Визначено значення та вплив інвестиційно-організаційного забезпечення на ефективність роботи
машинобудівних підприємств. Визначені принципи та критерії оцінки ефективності інвестиційно-
організаційного забезпечення розвитку підприємств машинобудівного комплексу з метою активізації
інвестиційної діяльності. Доведено, що створення сприятливого інвестиційного середовища та
посилення механізму мотивації довгострокового вкладення коштів пов’язане з використанням як
ринкових заходів, так і заходів щодо централізованого державного регулювання інвестиційної
діяльності.
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Вступ. Значення та вплив інвестиційно-організаційного забезпечення на
ефективність роботи машинобудівних підприємств визначається роллю, яку
воно відіграє для досягнення цілій підприємства та його розвитку. Необхідною
умовою розвитку вітчизняних машинобудівних підприємств є вибір
оптимальної та ефективної структури інвестиційно-організаційного
забезпечення для забезпечення роботи в сучасних макроекономічних та
мікроекономічних умовах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У напрямі розкриття
сутнісних проблем інвестиційно-організаційного забезпечення машинобудівних
підприємств в Україні накопичено певний досвід, що відображений у наукових
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працях відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як К. Боулдінг,
І. Бистряков, О. Гранберг, В. Жовтянський, Л. Канторович, А. Кабанов,
О. Кизим, М. Ковалко, Н. Конищева, М. Колосовський, І. Лукінов, Д. Медоуз,
В. Ніколаєв, Ю. Ніколенко, Г. Онищук, М. Паламарчук, Т. Рубінштейн,
А. Степаненко, Г. Тейлор та інші.

Метою статті є визначення принципів та критеріїв оцінки інвестиційно-
організаційного забезпечення розвитку підприємств машинобудівного
комплексу з метою активізації інвестиційної діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Машинобудування є галуззю
з досить високим рівнем інвестиційного ризику, значними коливаннями попиту
на продукцію та достатньо частими технологічними та продуктовими змінами.
Все це дуже негативним для інвестиційної діяльності сучасних
машинобудівних підприємств.

Перед вітчизняними машинобудівними підприємствами стоїть непросте
завдання зміцнення свого виробничого та економічного потенціалів шляхом
залучення й оптимального використання інвестицій. Стан інвестування в
машинобудівний комплекс показує, що практично всі машинобудівні
підприємства розвиваються нерівномірно: найкращі показники були досягнуті у
2007 -2008 роках.

Ефективне функціонування машинобудівної промисловості має велике
значення для зміцнення економіки України і становлення її як незалежної
високорозвинутої держави. Створюючи найбільш активну частину основних
виробничих фондів (знаряддя праці), машинобудівна промисловість істотно
впливає на темпи і напрями науково-технічного прогресу в різних галузях
народного господарства, зростання продуктивності праці, інші економічні
показники, які визначають ефективність розвитку суспільного виробництва [1].

Тенденції розвитку підприємств машинобудування свідчать про наявність
певних загроз економічній і технічній безпеці України, оскільки
машинобудування є структуроутворюючою основую національної економіки.
Реалізація поставлених завдань у першу чергу пов’язана з досягненням
високого рівня внутрішнього збалансованості машинобудівних підприємств,
що можливо за рахунок ефективного розвитку їхнього фінансового та
інвестиційного потенціалу відповідно до потреб сучасного ринку.

На жаль економіка України продовжує інвестуватися переважно за
рахунок реінвестування доходів підприємств. А як наслідок – закритий
характер економічного відтворення. У таких обставинах удосконалення
інвестиційно-організаційного забезпечення розвитку підприємств
машинобудівного комплексу стає одним з найважливіших завдань наряду з
покращенням ситуації у податковому законодавстві України.



ISSN 2304-621X. Вісник НТУ «ХПІ». 2014. № 46 (1089)

123

Критерії оцінки ефективності інвестиційно-організаційного забезпечення
розвитку підприємств машинобудівного комплексу мають велике значення у
зв’язку з специфічністю роботи машинобудівних підприємств.
Машинобудування чутко та швидко реагує на ринкові трансформації, які
відбуваються у сьогоднішній час.

Питання участі держави у фінансуванні інвестиційних проектів потребує
серйозного і глибокого опрацювання. Державні структури повинні встановити
чіткі критерії своєї участі у фінансуванні інвестиційних проектів
машинобудівних підприємств та організацій, визначити кінцеві цілі проектів і
строки їх реалізації та вимагати від підприємств детальної звітності о ході їх
виконання. І дуже важливо, щоб сама держава і відповідні органи так же чітко
виконували свої обов’язки по відношенню до підприємств машинобудівного
комплексу.

У наступний час для більшості вітчизняних машинобудівних підприємств
найбільш гостро стоїть питання підвищення конкурентоспроможності
продукції, що випускається. Не виникає сумніву, що рішення цього важливого
завдання не може бути досягнуто тільки за рахунок використання новітніх
технологій, нового обладнання, сучасних підходів до ціноутворення та
ефективності використання внутрішніх бізнес-процесів. Очевидно, що одним з
системо утворюючих факторів конкурентоспроможності є те, наскільки
ефективно сучасні машинобудівні підприємства використовують фінансові
ресурси. Як наслідок, підприємство, яке прагне забезпечити свою
конкурентоспроможність на машинобудівному ринку повинно здійснювати
інвестиційно-організаційне забезпечення розвитку підприємства. Кінцевим
результатом забезпечення повинна бути послідовна реалізація затвердженої
господарюючим суб’єктом інвестиційної програми.

Ефективність управління інвестиційним забезпеченням машинобудівних
підприємств залежить від встановлення раціональних зв’язків і взаємозв’язків
між рівнями управління, що вимагає своєчасного перерозподілу, оптимізації
завдань та функцій управління не лише між рівнями, а й між окремими
виконавцями. Нами запропоновано систему організаційного забезпечення
інвестиційної діяльності машинобудівного підприємства (рис. 1).

На основі наукових розробок і господарської практики вітчизняних
машинобудівних підприємств можна сформулювати головні принципи оцінки
ефективності інвестиційно-організаційного забезпечення розвитку
підприємства, які повинні діяти одночасно, тому що вони визначають умови
рівноважного стану й ефективного функціонування підприємств
машинобудівного комплексу:
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 різноманітність пропозицій і вільний вибір джерел і форм інвестиційно-
організаційного забезпечення будівельних підприємств;

 противитратність у процесі виробництва;
 комплексність використання інвестиційних ресурсів;
 оперативність;
 оборотність;
 оперативна переробка інформації;
 сприйнятливість до науково-технічного прогресу.

Рис. 1 – Послідовність етапів розробки організаційного забезпечення
інвестиційної діяльності [2]

Для оцінки ефективності інвестиційно-організаційного забезпечення
розвитку на підприємствах машинобудівного комплексу треба виробити
методичні принципи, які були б основані на такому висновку – чим більше
ефективно використовуються інвестиційні ресурси, тим вище економічний ріст
підприємства.

Пропонована модель економічного зростання машинобудівного
підприємства складена на основі моделі економічного зростання підприємства,
розробленої С.Федотушкіним і О.Загребіной [3]:

(1)

де – фонд оплати праці основних працівників з конкретного виду продукції;
qn – кількість матеріальних ресурсів, що використовуються;
pn – ціна кожного ресурсу, що використовується;
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– загальний фонд оплати праці не основних працівників підприємства;
– загальна сума земельного податку (орендної плати) підприємства;

– амортизаційні відрахування;
– загальні комерційні витрати підприємства;
– загальні управлінські витрати підприємства;

r – рентабельність конкретного виробу;
n – число покупців даного товару на вітчизняному та зарубіжному ринках;
c – середня ціна даного товару на вітчизняному та зарубіжному ринках;
p – число покупок за досліджуваний період.
s – потенциально можлива частка ринку даного підприємства.

Оскільки попит на продукцію машинобудівного підприємства на
внутрішніх ринках може бути обмежений у силу ряду факторів
(платоспроможність споживачів, наявність сильної конкуренції, ємність ринку
тощо), то розглянута модель економічного зростання підприємства може
застосовуватися в процесі планування також і зовнішньоекономічної
діяльності, дозволяючи планувати синергетичний ефект від розвитку
зовнішньоторговельних операцій підприємства.

Фінансові ресурси машинобудівного підприємства, незалежно від форми
власності, насамперед являють собою сукупність потенційних можливостей
підприємства, за рахунок яких забезпечується реалізація його основних
виробничих функцій. Наявність фінансових ресурсів, їх кількісний та якісний
склад визначають вибір та ефективність реалізації інвестиційної стратегії
підприємства.

Одним з критеріїв оцінки ефективності інвестиційно-організаційного
забезпечення розвитку на підприємствах машинобудівного комплексу є
забезпечення стійкості машинобудівного підприємства. Нами визначено, що до
основних критеріїв, які характеризують ефективність інвестиційно-
організаційного забезпечення відносяться:

 характер участі в інвестуванні;
 період інвестування;
 рівень ризику.

Кожний з наведених критеріїв характеризує окрему сторону інвестиціно-
організаційного забезпечення, визначає специфічні особливості відносин, що
реалізуються в процесі здійснення інвестиційної діяльності. Введення цього
критерію оцінки ефективності інвестиційно-організаційного забезпечення є
достатньо логічним з погляду оцінки ефективності інвестиційно-
організаційного забезпечення розвитку підприємств машинобудівного
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– загальний фонд оплати праці не основних працівників підприємства;
– загальна сума земельного податку (орендної плати) підприємства;

– амортизаційні відрахування;
– загальні комерційні витрати підприємства;
– загальні управлінські витрати підприємства;

r – рентабельність конкретного виробу;
n – число покупців даного товару на вітчизняному та зарубіжному ринках;
c – середня ціна даного товару на вітчизняному та зарубіжному ринках;
p – число покупок за досліджуваний період.
s – потенциально можлива частка ринку даного підприємства.

Оскільки попит на продукцію машинобудівного підприємства на
внутрішніх ринках може бути обмежений у силу ряду факторів
(платоспроможність споживачів, наявність сильної конкуренції, ємність ринку
тощо), то розглянута модель економічного зростання підприємства може
застосовуватися в процесі планування також і зовнішньоекономічної
діяльності, дозволяючи планувати синергетичний ефект від розвитку
зовнішньоторговельних операцій підприємства.

Фінансові ресурси машинобудівного підприємства, незалежно від форми
власності, насамперед являють собою сукупність потенційних можливостей
підприємства, за рахунок яких забезпечується реалізація його основних
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комплексу. Нами запропоновано шкалу оцінювання ефективності інвестиційно-
організаційного забезпечення (табл. 1).

Таблиця 1 – Шкала оцінки ефективності інвестиційно-організаційного
забезпечення розвитку машинобудівного підприємства
Рентабельність інвестиційної

діяльності більш ніж 30 від 10 до 30 до 10

Ефективність інвестиційно-
організаційного забезпечення висока середня низька

Оцінка інвестиційно-
організаційного забезпечення високоефективне ефективне низькоефективне

Для ефективної інвестиційної діяльності підприємств машинобудівного
комплексу є важливим врахування та використання методологічних принципів
до активізації інвестиційної діяльності підприємств машинобудівного
комплексу. Серед них:

 організаційні;
 інституційні;
 економічні;
 соціальні;
 екологічні [4].
У процесі управління формуванням інвестиційних ресурсів важливим є

визначення загального обсягу необхідних інвестиційних ресурсів, вибір
ефективних схем фінансування інвестиційної діяльності, забезпечення
максимального обсягу залучення власних інвестиційних ресурсів за рахунок
внутрішніх джерел, забезпечення необхідного обсягу залучення власних
інвестиційних ресурсів з зовнішніх джерел, визначення оптимального
співвідношення структури капіталу та забезпечення мінімізації вартості
залучених інвестиційних ресурсів із різних джерел [5].

Отже, основною метою інвестиційно-організаційного забезпечення є
визначення напрямів, методів, засобів та форм інвестування з метою
підвищення ефективності виробництва та збільшення прибутку підприємств.

Висновки. Визначені критерії оцінки ефективності інвестиційно-
організаційного забезпечення розвитку підприємств машинобудівного
комплексу. Запропонована модель економічного зростання машинобудівного
підприємства, представлена шкала оцінки ефективності інвестиційно-
організаційного забезпечення розвитку машинобудівного підприємства.
Доведено, що створення сприятливого інвестиційного середовища та посилення
механізму мотивації довгострокового вкладення коштів пов’язане з
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використанням як ринкових заходів, так і заходів щодо централізованого
державного регулювання інвестиційної діяльності.
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ
РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
РЕГІОНУ

В статті проаналізовано основні тенденції у системі землекористування і землеволодіння, визначено
рівень ефективності та ступінь використання землі в загальній сукупності чинників
сільськогосподарського виробництва. Обґрунтовано напрями ефективного використання земельних
ресурсів в сільськогосподарських підприємствах досліджуваного регіону. З дослідження випливає,
що для підвищення ефективності використання земельних ресурсах у господарствах області
необхідно збільшувати врожайність сільськогосподарських культур, продуктивність тварин та
знижувати собівартість продукції. Звідси випливає, що основним напрямом підвищення економічної
ефективності використання земельних ресурсів є послідовна інтенсифікація сільськогосподарського
виробництва.

Ключові слова: земельні ресурси, сільськогосподарські підприємства, ґрунти, родючість,
ефективність, раціональне землекористування.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Перспективність
ефективного землекористування в Україні з огляду на його стратегічне
значення не викликає сумніву. Основні питання ефективності використання
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