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розрахунку інтегрального показника, який дозволяє її оцінювати та прогнозувати. Сформовані 

групи показників для оцінки економічної і фінансової ефективності підприємства. 
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Постановка проблеми. Питання розвитку та економічного зростання  

© В.М. Кобєлєв, Д.Ю. Слатін, К.Ю. Соколов, 2014 

українських підприємств визнається сьогодні невід'ємною частиною усього 

процесу сприяння зростанню економічного розвитку та максимального 

використання потенціалу країни для підвищення рівня її 

конкурентоспроможності у очах світової спільноти. Відтак, розвиток 

загального механізму ефективного росту економіки в цілому безпосередньо 

залежатиме від динаміки та рівня ефективності кожного окремого 

підприємства. 

Основна діяльність більшості суб'єктів господарювання пов'язана з 

виробництвом продукції, виконанням робіт чи наданням послуг з метою їх 

реалізації та отримання прибутку. Саме результати основної діяльності є 

визначальними для забезпечення фінансової рівноваги та 

конкурентоспроможності підприємств у нестабільному ринковому 

середовищі. У процесі виробництва відбувається свідоме і планомірне 

комбінування різноманітних виробничих ресурсів (матеріальних, фінансових, 

трудових, технологічних, організаційних, інформаційних) і створення нових 

продуктів. 

Для економічного розвитку як окремих суб'єктів господарювання, так і 

економіки держави загалом необхідно, щоб виробництво продукції було 

ефективним, тобто здійснювалось при оптимальному витрачанні виробничих 

ресурсів, мінімальних витратах та максимальній прибутковості. 

Постановка задачі Основною метою статті є дослідження сутності 

поняття ефективність господарської діяльності підприємства та сучасних 

методичних підходів щодо її визначення, оцінки і прогнозування. 

Методологія. Теоретичну і методологічну основу дослідження 

складають наукові праці і методичні розробки провідних вітчизняних та 

зарубіжних вчених. В процесі дослідження підприємства використані методи 

аналізу, синтезу та порівняльний метод. 

Результати дослідження. Для того, щоб оцінити ефективність 

діяльності підприємства, її необхідно насамперед визначити. В роботі [13, 

с.275-286] проведено аналіз поняття «ефективність» різними авторами. 

Більшість авторів, які формулюють поняття ефективності, розуміють цю 

категорію як відношення ефекту (результату) до витрат або ресурсів, що були 

витрачені на його отримання. 
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Однак більш складним терміном, ніж «ефективність виробництва», є 

поняття «ефективність функціонування підприємства». У різних джерелах це 

поняття має назву: «ефективність діяльності підприємства», «ефективність 

бізнесу», «ефективність виробничої організації», «ефективність 

господарської діяльності підприємства» (табл. 1). 

 

Таблиця 1 - Перелік понять, які застосовуються різними авторами для 

характеристики ефективності господарської діяльності підприємства [13, 

с.275-286] 

Автор(и), джерело Точка зору 

Белий А. П., 

Лисенко Ю. Г., 

Мадих А. А., 

Макаров К. Г. 

[6, с. 31] 

Ефективність функціонування підприємства – 

відношення обсягу виходів підприємства до обсягу 

входів, які виміряні в сумірних одиницях 

Гончаров В. І. 

[2, с. 394] 

Ефективність діяльності підприємства визначається 

ступенем раціонального використання ресурсів, 

навичок і застосовуваної технології, а також зусиль 

підприємства для виробництва продукції та послуг при 

задоволенні конкретного ринкового попиту 

Іващенко Н.П. 

[4, с. 361] 

Ефективна діяльність припускає отримання 

максимального результату за рахунок наявних 

ресурсів або отримання певного результату з 

мінімальними витратами ресурсів 

Мейер, М. В. 

[9, с. 364] 

Ефективність бізнесу – це величина доходів, що 

генеруються бізнес-процесами компанії за 

вирахуванням витрат, необхідних для їх здійснення 

Осипов В. І. 

[10, с. 711] 

Ефективність (результативність) діяльності 

підприємства – виражає величину ефекту на одиницю 

витрат; відповідно до показників ефекту розрізняється 

два види ефективності діяльності підприємства: 

продуктивність і прибутковість (рентабельність) 

Покропивний С. Ф. 

[12, с. 513] 

Ефективність виробництва (діяльності підприємства, 

продуктивності системи) – це комплексне 

відображення кінцевих результатів використання 

засобів виробництва і робочої сили (працівників) за 

певний проміжок часу 

Федорова Н. Н. 

[16, с. 12] 

Ефективність виробничої організації визначається її 

здатністю адаптуватися до зовнішніх умов 

функціонування, зберігаючи себе при цьому як цілісне 

утворення 

Шеремет О. Д., Ефективність господарської діяльності підприємства 
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Сайфулін Р. С, 

[17, с. 106] 

вимірюється одним з двох способів, що відбивають 

результативність роботи підприємства або відносно 

розміру авансованих ресурсів, або розміру їх 

споживання (витрат) у процесі виробництва 

 

Дослідження та аналіз наведених визначень дозволяють зробити 

висновок, що вони трактуються неоднозначно. Продуктивність і 

прибутковість Осипов В.І. [10] називає двома видами ефективності, що 

визначають ефективність діяльності підприємства. На нашу думку, 

ефективність функціонування підприємства повинна визначатись й іншими 

критеріями. 

Як критерій ефективного функціонування у Іващенка Н.П. [4] виступає 

досягнення максимального результату на основі наявних засобів (принцип 

максимізації) або досягнення певного результату з використанням 

мінімальних засобів (принцип мінімізації). Схожий підхід пропонується в 

джерелах [2, 17]. Шеремет О.Д., Сайфулін Р.С. [17] як критерій ефективності 

діяльності пропонують розмір споживання авансованих ресурсів, а Гончаров 

В.І. [2] – ступінь раціонального використання ресурсів, навичок, технології й 

інших зусиль при задоволенні конкретного ринкового попиту. Перевагою 

останнього підходу є врахування потреб ринку, оскільки сьогодні можуть 

бути успішними тільки ті підприємства, які використовують маркетинг для 

виконання своїх бізнес-функцій. 

Федорова Н.Н. [16], застосовуючи у понятті ефективності виробничої 

організації терміни «адаптація» та «цілісне утворення», підкреслює значення 

взаємоузгодження елементів системи. На її думку, запорука ефективності 

системи як єдиного цілого полягає у взаємоузгодженні потенціалів частин 

його складових. Витрати системи на утримання більш «міцних ланок» 

лягають тягарем на сукупні витрати системи, знижуючи її ефективність. 

Отже, ефективність системи залежить насамперед від ступеня її 

організованості. 

Таким чином, аналіз представлених у табл. 1 понять показав, що не 

існує однозначного поняття «ефективність господарської діяльності 

підприємства». Воно розглядається з точки зору різних підходів, з 

урахуванням різного ступеня деталізації, різноманітних факторів. Вчені 

використовують різну термінологію для визначення цього поняття. 

Складність аналізу понять, що характеризують ефективність, полягає у 

різних рівнях ієрархії об’єкта дослідження, а також глибині теоретичних 

досліджень. Треба відзначити, що нині немає чітких меж між поняттями 

«ефективність», «ефективність виробництва», «ефективність функціонування 

підприємства». Часто даючи визначення певного виду ефективності, автори 
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повністю не розкривають сутності підходу до неї. Отже, поняття 

ефективності господарської діяльності підприємства має багатоаспектний 

характер. Тому важливим є виділення за різними ознаками відповідних видів 

ефективності, кожний з яких має певне значення для системи 

функціонування підприємства. Узагальнення підходів (класифікація видів 

ефективності) до ефективності функціонування підприємства надано у табл. 

2. 

 

Таблиця 2 - Класифікація видів ефективності підприємства. 

Класифікаційна ознака Види ефективності 

Залежно від виду витрачених 

ресурсів або витрат 

Ресурсна; витратна. 

Залежно від виду витрачених 

ресурсів 

Використання трудових ресурсів; основних 

виробничих фондів; матеріальних ресурсів й 

ін. 

Залежно від сфери 

застосування ефективності 

Економічна; соціальна; організаційна; 

технологічна; правова; психологічна; 

політична; етична; екологічна. 

Залежно від взаємодії 

системи з зовнішнім 

середовищем 

Внутрішня; зовнішня. 

З погляду часу Статична; динамічна. 

Залежно від цілі Потрібнісна; результативна; витратна. 

Залежно від виду результатів Проміжна; кінцева; змішана. 

 

Вид спожитих витрат або ресурсів визначає витратну або ресурсну 

ефективність. Остання може визначатися для окремих видів ресурсів: 

трудових; фінансових; матеріальних й ін. 

Ефективність представлена безліччю видів: економічна, соціальна, 

організаційна, технологічна, правова, психологічна, політична, етична, 

екологічна [12]. Один вид ефективності може змінюватися за рахунок іншої 

або частково її компенсувати. 

Залежно від взаємодії системи з зовнішнім середовищем виділяють 

внутрішню й зовнішню ефективність [3; 7]. Перша відображає 

продуктивність на основі співвідношення витрат і результату. Зовнішня 

ефективність показує долю підприємства на ринку, можливість створення 

нових сфер підприємництва, потенційні можливості підприємства. 

З погляду часу розглядають статичну й динамічну ефективність [7]. 

Статична ефективність оцінюється на короткому відрізку часу, коли 

вирішуються оперативні й тактичні питання. Динамічна ефективність 
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припускає досягнення більш високих результатів шляхом гнучкого 

варіювання ресурсами і зміни технології в довгостроковому періоді. 

Маркіна І.А. [8] розрізняє три види ефективності підприємства залежно 

від мети підприємства: потрібнісну, як відношення цілей до потреб, ідеалів і 

норм; результативну як відношення досягнутого результату до намічених 

цілей; витратну у вигляді відношення досягнутих результатів до витрат. 

Залежно від виду результатів та методу формування показників 

ефективності Турило О.М., Турило О.О. [15] вирізняють систему оцінки 

ефективності, в основі якої лежать три види ефективності. «Проміжна 

ефективність» формується на основі «проміжних» результатів і витрат, 

«кінцева ефективність» або просто «ефективність», розраховується на основі 

«кінцевих» показників ефективності результатів і витрат, а змішана 

ефективність – це синтез показників перших двох видів ефективності. 

Виділені види ефективності підприємства характеризують ефективність 

функціонування підприємства з різних сторін за різними ознаками. Кожний з 

видів ефективності надає окрему характеристику ефективності 

функціонування підприємства. 

Оцінювання ефективності роботи підприємства є одним з основних 

елементів системи управління та обґрунтування господарських рішень. 

Проведення комплексного оцінювання діяльності за різними напрямами за 

допомогою показників виробничо-господарської діяльності - завдання для 

внутрішніх та зовнішніх користувачів, які зацікавлені в адекватній оцінці. 

Різноманітність методів, які застосовуються для цього, зумовлена наявністю 

мінливого конкурентного середовища. Тому виникає необхідність 

використання ефективних підходів щодо оцінки економічного стану 

підприємства, а також знаходження оптимальних шляхів його розвитку та 

методів управління, які будуть сприяти розвитку підприємства та його 

спроможності протистояти різноманітним факторам конкурентного 

середовища. 

На нашу думку, ефективність функціонування підприємства повинна 

визначатися не одним, а декількома важливими критеріями. Здатність 

підприємства до ефективного функціонування залежить від його 

конкурентоспроможності у ринковому середовищі. Поняття 

«конкурентоспроможність» і «ефективність» є характеристикою 

економічного розвитку підприємства. Але конкурентоспроможність 

характеризує економічний розвиток суб’єкта господарювання як підмножину 

більш складної й відкритої економічної системи. Якщо ефективність 

відображає стан внутрішнього руху підприємства відносно його мети, або 

співвідношення «витрати - результати», то конкурентоспроможність - 
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траєкторію руху відносно інших суб’єктів [11]. 

Підприємство є складною системою, яка складається з підсистем, що 

знаходяться в динамічній взаємодії між собою та зовнішнім середовищем в 

умовах суперечності підцілей та інформаційної невизначеності. Підвищення 

конкурентного потенціалу підприємства є результатом стабільного розвитку, 

тобто внесення координованих змін у кількісні та структурні характеристики 

системи. 

Ефективність функціонування підприємства формується багатьма 

економічними, виробничими, технічними показниками, а також показниками 

ефективності управління [1; 3; 5; 14]. Ефективність функціонування 

підприємства характеризують: рівень технології, продуктивність праці, 

ступінь раціональності використання сировини, матеріалів, енергетичних 

ресурсів, рівень менеджменту і т.д. 

Нами пропонується наступна схема оцінки ефективності господарської 

діяльності підприємства (рис. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 - Схема процесу оцінювання ефективності 

 господарської діяльності підприємства 
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фінансової звітності підприємства. Отримана із цих джерел інформація 

опрацьовується, будуються аналітичні таблиці одиничних (аналітичних) 
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(синтетичних) показників. Вони є базою розрахунку інтегрального 

показника, на підставі якого можна зробити оцінку ефективності діяльності 

підприємства. На цій основі визначаються кращі співвідношення розподілу 

капіталу підприємства, основні резерви підвищення продуктивності праці, 

зниження собівартості продукції, прийнятні джерела фінансування, резерви 

поліпшення ефективності використання основного та оборотного капіталу, 

оптимізується організаційна структура. На базі дослідження всіх сторін 

діяльності підприємства розробляються рекомендації з удосконалення 

механізму організації виробництва, підвищення ефективності 

функціонування підприємства, створення та впровадження технологій 

аналізу та контролю за фінансово-економічним станом. 

Більш детально етапи оцінки ефективності господарської діяльності 

підприємства надано на рис. 2. 
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Рис. 2 - Етапи оцінки ефективності господарської діяльності 

підприємства (узагальнено авторами на основі [5,6,7,8]) 

Одиничні (аналітичні) та узагальнюючі (синтетичні) показники 

ефективності поділяють на групи за напрямами дослідження і оцінки (табл. 

3). Склад цих показників визначається метою оцінки, положенням на ринку, 

стратегічними цілями підприємства та іншими факторами. Приклад 

показників внутрішньої оцінки наведено в табл. 3. 

 

Таблиця 3 – Групи показників ефективності діяльності підприємства 
Напрями дослідження 

показників ефективності 

Коефіцієнти оцінки 

ефективності 
Схема розрахунку показників 

Виробничої діяльності 

(ВД) 

Чистий прибуток на 1 

працівника 

Чистий прибуток/ 

Середньорічна чисельність працівників 

Обсяг реалізації на 1 

працівника 

Виручка від реалізації/ 

Середньорічна чисельність працівників 

Використання 

необоротних активів  

(основних фондів) 

(ВНА) 

Коефіцієнт оновлення 
Вартість оновлених основних фондів/ 

Загальна вартість основних фондів 

Коефіцієнт придатності 
Залишкова вартість основних фондів/ 

Первинна вартість основних фондів 

Фондовіддача 
Обсяг виробництва/ 

Середньорічна вартість основних засобів 

Фондомісткість 
Середньорічна вартість основних засобів/ 

Обсяг виробництва 

Коефіцієнт інтенсивного 

завантаження 

Середньодобовий обсяг виробництва/ 

Середньодобова виробнича потужність 

Коефіцієнт екстенсивного 

завантаження 

Фактичний фонд робочого часу/ 

Розрахунковий фонд робочого часу 

Коефіцієнт інтегрального 

завантаження 

Коефіцієнт інтенсивного завантаження/ 

Коефіцієнт екстенсивного завантаження 

Використання трудових 

ресурсів (ВТР) 

Середньорічний виробіток 

продукції одним робітником 

Річний обсяг виробництва/ 

Середньорічна чисельність працівників 

Трудомісткість продукції 

Середня кількість годин, відпрацьованих 

одним працівником / 

Обсяг виробництва 

Індекс продуктивності праці 
Середній виробіток за звітній період/ 

Середній виробіток за базисний період 

Питома вага заробітної плати 

у витратах підприємства 

Витрати на оплату праці/Витрати 

підприємства 

Використання 

матеріальних ресурсів 

(ВМР) 

Коефіцієнт забезпечення 

матеріальними ресурсам 

Вартість фактично отриманих матеріалів/ 

Планова потреба в матеріальних ресурсах 

Матеріаловіддача Сума матеріальних витрат/ 

Вартість виробленої продукції 

Матеріаломісткість Вартість виробленої продукції/ 

Сума матеріальних витрат 

Коефіцієнт обертання запасів Вартість реалізованої продукції/ 

Вартість запасів 

Використання фінансових 

ресурсів (ВФР) 

Коефіцієнт повернення 

капітальних вкладень 

Капітальні вкладення/ 

Середньорічний грошовий потік 

Стану розрахунків (СР) Коефіцієнт динаміки 

дебіторської заборгованості 

Сума дебіторської заборгованості/ 

Обсяг продажів у кредит 

Коефіцієнт динаміки Сума кредиторської заборгованості/ 
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кредиторської 

заборгованості 

Обсяг закупівлі в кредит 

 

Інтегральний показник ефективності діяльності підприємства ІЕДП, для 

нашого прикладу, виглядатиме наступним чином: 

СРВФРВМРВТРВНАВДЕДП ІІІІІІI 
 

де: ІВД - індекс, який характеризує виробничу діяльність; 

ІВНА - індекс використання необоротних активів; 

ІВНА - індекс використання трудових ресурсів; 

ІВНА - індекс використання матеріальних ресурсів; 

ІВНА - індекс використання фінансових ресурсів; 

ІВНА - індекс, який характеризує стан розрахунків. 

 

Індекс ІВД, який характеризує виробничу діяльність, розраховується 

наступним чином: 

IВД = ІЧП1 + ІОР1 + ….. ≥ 1,0, 

де: ІЧП1 - індекс чистого прибутку на одного працівника: 

0,1
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де: ЧП1 - чистий прибуток на одного працівника відповідно в 

розрахунковому та звітному періодах, грн. 

Якщо ІВД ≥ 1, то ефективність виробничої діяльності в розрахунковому 

періоді вище ніж у звітному і чим більше одиниці тим краще. Якщо ІВД = 1, то 

ефективність ВД така ж як у звітному періоді. Це граничне значення 

показника. Якщо ІВД ˂ 1 то ВД підприємства в розрахунковому періоді гірша 

ніж у звітному. Більш детальний аналіз складових ІВД дозволяє визначити по 

якому напрямку ефективність погіршилась. Це в свою чергу, вказує на 

напрямки покращення ВД підприємства та ефективність його господарської 

діяльності. 

Подібним чином розраховуються і аналізуються інші показники 

господарської діяльності підприємства. Кожне підприємство може обрати 

свою систему показників, які враховують стратегічні і тактичні цілі 

підприємства та специфіку його діяльності. 

Інтегральний показник ІЕДП являє собою узагальнюючий (синтетичний) 

показник, який характеризує ефективність господарської діяльності 

підприємства за обраними напрямами дослідження і оцінки. Значення цього 

показника вказує на ефективність (ІЕДП ˃ 1), неефективність (ІЕДП ˂ 1), або на 

граничну ефективність ІЕДП = 1. 
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Після визначення інтегрального показника необхідно виконати аналіз 

досягнутого рівня ефективності діяльності підприємства. Порівнюючи цей 

показник в розрахунковому періоді з показником базового періоду можна 

робити висновки щодо ефективності господарської діяльності підприємства. 

Розглядаючи цей показник в динаміці за декілька періодів можна виявити 

тенденції та відповідно напрямки щодо підвищення ефективності 

господарської діяльності підприємства. Крім цього необхідний аналіз 

трансформаційних процесів відтворення ресурсів підприємства. 

Висновки Отже, необхідно відзначити, що проблема ефективності 

господарської діяльності підприємства завжди посідала одне з 

найважливіших місць в питаннях економіки. 

Ефективність господарської діяльності підприємства є комплексною 

характеристикою існування соціально-економічної системи. Для її 

визначення варто застосовувати комплексний підхід, який включає 

сукупність критеріїв оцінки ефективності функціонування підприємства: 

результативність його витрат, цільову результативність та 

конкурентоспроможність. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНО-

АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРОБКИ ТА 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ НА 

МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

Метою статті є подальший розвиток теоретичних основ інформаційно-аналітичного 

забезпечення розробки та впровадження інноваційних проектів. Поставлена мета досягнута 

шляхом аналізу та узагальненні наукової літератури в напрямку досліджень. В результаті 

досліджені запропоноване визначення інформаційно-аналітичного забезпечення інноваційних 

проектів та схема, що визначає її структуру. 

Ключові слова: інноваційний проект, інформаційно-аналітичне забезпечення, патентно-

кон’юнктурні дослідження, економіко-математичні методи, машинобудівне підприємство 

 

Вступ. Становлення інформаційної аналітики як особливої галузі 

діяльності відбувалося в найкоротші терміни, в обстановці максимальної 

інтенсифікації науково-технічного прогресу. Інформаційна аналітика 

займається створенням нового знання на основі переробки наявної 

інформації з метою прийняття науково-обґрунтованих управлінських рішень. 

Сучасна інформаційна аналітика – складна комплексна діяльність, що 

спирається як на природний інтелект, так і на комп'ютерні технології 

оперування інформаційними масивами, методи математичного моделювання 

процесів тощо. Вона виконує насамперед завдання якісно-змістовного 

перетворення інформації, функціонально перетинаючись в цьому плані з 


