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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ  
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Роєнко В.В., Гуленок К.М.
Українська академія банківської справи

У статті розглянуто підходи до розуміння поняття «ефективність» та виділено два основні підходи до його 
трактування. Проведено аналіз основних методичних підходів до оцінки ефективності функціонування 
підприємства. Авторами запропоновано науково-методичний підхід до оцінювання ефективності 
функціонування підприємства шляхом побудови інтегрального показника на основі аналізу більше ніж 
п'ятдесяти коефіцієнтів. Проведено практичну апробацію запропонованої методики для машинобудівного 
підприємства – ТОВ «Сумська насосна техніка».
Ключові слова: ефективність, метод таксономії, комплексна оцінка, метод адитивної згортки, маши-
нобудування.

Постановка проблеми. Робота підприємств 
у сучасних умовах функціонування по-

требує обґрунтування прийнятих управлінських 
рішень та визначення стратегічних напрямків 
розвитку. Основою та інформаційною базою для 
здійснення їх обґрунтування є результат оцінки 
ефективності функціонування підприємства, що 
передбачає не лише розрахунок та аналіз окре-
мих коефіцієнтів, а визначення комплексного 
показника, який інтегрує в собі всю інформацію 
стосовно результатів діяльності підприємства. 
Важливим та актуальним питанням залишаєть-
ся формування методики для комплексної оцінки 
ефективності функціонування підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питанням ефективності функціонування підпри-
ємства присвятили свої наукові праці вітчизняні 
та зарубіжні вчені, а саме: І. І. Мазур [1], В. І. Ля-
мець [2], Т. С. Хачатуров [3], А. Д. Виварець [4], 
Ю. П. Сурмін [5], І. Н. Герчикова [6], А. Д. Шере-
мет [7], О. В. Єфимова [8], А. Ф. Крюков. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Не дивлячись на значну кіль-
кість досліджень, присвячених розкриттю сут-
ності та розробці методичних підходів до оцінки 
ефективності функціонування підприємств, не-
достатньо вивченими залишаються питання 
щодо врахування специфіки діяльності суб'єкта 
господарювання. 

Мета статті є проаналізувати існуючі підходи 
до оцінювання ефективності діяльності підпри-
ємства та розробити власний методичний підхід, 
що буде враховувати специфіку функціонування 
машинобудівних підприємств.

Виклад основного матеріалу. Оцінка ефек-
тивності функціонування підприємства потребує 
розуміння сутності цього поняття, яке є достат-
ньо складним та багатогранним. 

Ефективність – це комплексне поняття, зміст 
якого полягає в порівнянні результатів госпо-
дарської діяльності з витраченими ресурсами 
(трудовими, матеріальними, основними фондами 
та ін.) та описується такими характеристиками, 
як доцільність, результативність, якість, корис-
ність та ін. [1, с. 257].

На думку В. І. Лямець, ефективність це не 
просто властивість операції (процесу функціону-
вання системи), що відбивається в її здатності 
давати певний ефект, а дієвість такої здатності, 

тобто результативність, співвіднесена з ресурс-
ними витратами [2, с. 197].

Т. С. Хачатуров визначає, що ефективність – 
відношення економічного або соціального ефекту 
до потрібних для його досягнення витрат [3, с. 95].

А. Д. Виварець та Л. В. Дистергіфт ствер-
джують, що у найбільш загальному сенсі, ефек-
тивність будь-якого процесу, будь-якого виду 
діяльності характеризує ступінь досягнення по-
ставленої мети [4, с. 79].

Через призму досягнення мети поняття 
«ефективності» розглядає Ю. П. Сурмін, який 
визначає, що ефективність – це показник успіш-
ності функціонування системи для досягнення 
встановлених цілей [5, с. 216].

Отже, визначення категорії «ефективність» 
можна розподілити на два підходи. З першим 
підходом це поняття тісно пов'язане із резуль-
татами, за другим – із досягненням поставлених 
цілей чи мети.

Науковцями-економістами запропоновано 
широке коло методик та концептуальних підхо-
дів до оцінки економічної ефективності діяльнос-
ті підприємства, серед яких існують як спрощені 
варіанти, так і більш складні моделі та методики.

І. Н. Герчикова розглядає ефективність з точ-
ки зору рентабельності активів, власного та по-
зикового капіталу [6, с. 364].

А. Д. Шеремет та Р. С. Сайфулін пропонують ви-
значати ефективність авансованих ресурсів і ефек-
тивність спожитих ресурсів, а також оборотність і 
рентабельність коштів або їх джерел [7, с. 67].

На думку О. В. Єфімова, ефективність доціль-
но визначати за рентабельністю використаного 
капіталу, причому у разі залучення позикових 
коштів треба враховувати також фінансові ви-
трати (відсотки). Прибуток для визначення рен-
табельності слід брати чистий [8, с. 423].

Представлені підходи до оцінки ефективності 
функціонування підприємства, на нашу думку, є 
досить спрощеними та малоінформативними, а 
також такими, що не дають комплексного уяв-
лення про реальний стан підприємства машино-
будівної галузі.

Класичні методи оцінки стану підприємства 
ґрунтується на розрахунку певних груп коефіці-
єнтів і порівнянні їх з нормативними (базисними) 
значеннями. Такі методи можна умовно розділи-
ти на кількісні та якісні.
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Якісні методи засновані на ви-

користанні методів опитування 
фахівців у даній галузі (або по-
тенційних клієнтів). Вони неза-
мінні при вирішенні складних 
завдань оцінки та вибору техніч-
но складних об'єктів. У сучасній 
практиці ці методи широко вико-
ристовуються при аналізі та про-
гнозуванні ситуацій з великим 
числом значущих чинників, коли 
необхідно залучення знань, інту-
їції і досвіду висококваліфікова-
них експертів.

Від одиничних показників, 
що характеризують окрему сто-
рону господарювання компанії, 
переходять до комплексних ко-
ефіцієнтів, що характеризують 
становище підприємства в ціло-
му. Прикладом побудови таких 
моделей можна знайти у працях 
Таффлера і Тішоу [10], Зайце-
вої О. П., Сайфуліної Р. С. і Кади-
кової Г. Г. [9].

З метою отримання всебічної 
та повної оцінки ефективності 
функціонування машинобудівно-
го підприємства була розроблена 
методика розрахунку інтеграль-
ного показника ефективності 
функціонування підприємства з 
використанням методу таксоно-
мії, алгоритм якої представлено 
на рисунку 1.

На першому етапі формуван-
ня інтегрального показника екс-
пертним методом було відібрано 
коефіцієнти та розподілено їх на 
підсистеми для формування ін-
формаційної бази для оцінюван-
ня ефективності функціонування 
машинобудівного підприємства. 

На другому етапі відбуваєть-
ся розподіл показників на сти-
мулятори та дестимулятори за 
принципом, що зв'язок між ін-
тегральною оцінкою та показни-
ком-стимулятором прямий, а із 
показником-дестимулятором цей 
зв'язок обернений. Наступним 
етапом розрахунку інтегрально-
го показника є нормалізація ві-
дібраних даних за наступними 
формулами:

– для показників-стимуляторів 
(метод природньої нормалізації):
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– для показників-дестимуля-
торів (метод Севіджа):
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де xij
N+ – нормалізоване значен-

ня і-го показника-стимулятора;
xij

N– – нормалізоване значення 
і-го показника-дестимулятора;

Етап 1. Формування інформаційного масиву даних для оцінювання рівня 
ефективності діяльності підприємства (Ef)

Підсистема ефективності виробничої діяльності (Р1)

Підсистема ефективності фінансової діяльності (Р3)

Підсистема ефективності маркетингової діяльності (Р2)

Підсистема ефективності організації діяльності (Р4)

Підсистема ефективності інвестиційної діяльності (Р5)

Етап 2. Визначення напрямку впливу показників на рівень ефективності діяльності 
підприємства та приведення їх до єдиного співставного вигляду за допомогою 
методу природньої нормалізації (стимулятори) та методу Севіджа (дестимулятори)

Етап 3. Визначення вагових коефіцієнтів для підсистем (
iPv ) та показників (

ijxq ) з 
метою встановлення їх пріоритетності та важливості у процесі оцінювання 
ефективності підприємств машинобудівної галузі

Етап 4. Формування еталонних значень показників ( e
ijx ) за досліджуваний період

Етап 5. Розрахунок квазівідстаней шляхом порівняння нормалізованих показників з 
аналогічними «еталонними» значеннями
Етап 6. Кількісна оцінка рівня ефективності функціонування підприємства у розрізі 
підсистеми та в цілому

Етап 7. Якісна оцінка рівня ефективності функціонування підприємства (низький, 
середній, високий)

коефіцієнт зносу (х11), фондовіддача основних фондів (х12), рентабельність основних 
фондів (х13), рентабельність продукції (х14)

рентабельність продажів (х21), рентабельність видатків на маркетинг (х22), оборотність 
дебіторської заборгованості (х23), оборотність запасів (х24)

коефіцієнт фінансової залежності (х31), рентабельність діяльності (х32), оборотність
активів (х33), коефіцієнт покриття (х34), коефіцієнт фінансової стійкості (х35)

обсяг додаткової продукції на 1 грн інвестицій (х51), приріст прибутку від операційної 
діяльності на 1 грн інвестицій (х52), приріст чистого прибутку на 1 грн інвестицій (х53)

частка адмінвитрат у чистому доході (х41), прибутку на 1 грн. заробітної плати (х42), обсяг 
реалізованої продукції на 1 грн. заробітної плати (х43), коефіцієнт плинності кадрів (х44)

Показники-стимулятори
x12 ÷ х14 , х21 ÷ х24 , х32 ÷ х35 , х42 ÷ х43 , х51 ÷ х53

Показники-дестимулятори
х11, х31 , х41 , х44

Показники-стимулятори
ijxmax

Показники-дестимулятори
ijxmin

Оцінка ефективності окремої підсистеми діяльності 
підприємства

∑∑ ∑ −=⋅−⋅−⋅−⋅= 222min2max )()()( ij
e
ijxxijxijxijxijj xxqqxqxqxqxP

iiiii
 

Оцінка ефективності 
функціонування підприємства

∑ ×=
jPjf vPE  

Рис. 1. Науково-методичний підхід до оцінювання ефективності 
функціонування машинобудівного підприємства
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Рис. 2. Динаміка показників ефективності функціонування  
ТОВ »Сумська насосна техніка» за період 2010-2014 рр.
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xij – значення і-го показника для q-го року;
max{xij} – максимальне значення і-го показ-

ника;
min{xij} – мінімальне значення і-го показника.
При формуванні ознакового простору (множи-

ни індикаторів) важливо забезпечити інформа-
ційну односпрямованість показників

На четвертому етапі експертним методом вста-
новлюються вагові коефіцієнти для кожного із по-
казників та окремо для кожної підсистеми. Визна-
чення вагових показників є важливим етапом для 
подальших розрахунків та визначення інтеграль-
ного показника, так як за рахунок вагових коефі-
цієнтів досягається об'єктивність та інформатив-
ність показника для конкретного підприємства та 
врахування специфіки його діяльності.

На п'ятому етапі здійснюється формування 
еталонних значень. Для показників стимуляторів 
рекомендованим є напрямок до максимального 
значення, для дестимуляторів – до мінімального. 

На шостому етапі відбувається розрахунок 
квазівідстаней шляхом порівняння нормалізо-
ваних показників з аналогічними «еталонними» 
значеннями. На сьомому етапі розраховано уза-
гальнюючий показник методом адитивної згорт-
ки шляхом додавання сум показників стимуля-
торів та віднімання дестимуляторів для кожного 
року. На восьмому етапі на основі отриманих 
розрахунків надається якісна оцінка ефектив-
ності функціонування. З виокремленням трьох 
рівнів (низький, середній, високий).

Практичну апробацію описаного вище під-
ходу до визначення ефективності функціону-
вання підприємства здійснено на основі показ-
ників ТОВ «Сумська насосна техніка» за період  
2010-2014 рр. Результати розрахунку інтеграль-
ного показника ефективності діяльності ТОВ 
«Сумська насосна техніка» та окремих його скла-
дових подано на рис. 2.

Дані рисунку 2 свідчать про відсутність ста-
більної динаміки розвитку підприємства, оскіль-
ки у 2010 р. інтегральний показник ефективності 
діяльності ТОВ «Сумська насосна техніка» ста-
новив 0,17 пункти, у 2011 даний показник зріс до 
0,31 пунктів, у 2012 – до 0,65 пункти, тоді як вже 
у 2013 році показник досяг свого мінімуму, змен-
шившись на 0,59 пункти, і становив 0,06 пункти. 

Для якісної інтерпретації ефективності сфор-
мовано наступну шкалу для досліджуваного під-
приємства ТОВ «Сумська насосна техніка»:

0,065 ≤ Ef ≤ 0,261 – низький рівень;
0,261 < Ef ≤ 0,457 – середній рівень;
0,457 < Ef ≤ 0,653 – високий рівень.
Отже, у 2010 р., 2013 р. та 2014 р. ефектив-

ність діяльності підприємства можна визначити 
як низьку, у 2011 р. – середню, а у 2012 – висо-
ку. Можна зробити висновок, що на підприємстві 
ТОВ «Сумська насосна техніка» необхідно роз-
робити та поступово реалізовувати комплекс за-
ходів з підвищення результативності його діяль-
ності, так як у трьох із п'яти аналізованих років 
ефективність є низькою. 

Висновки і пропозиції. Ефективність запро-
поновано розглядати як інтегральний показник 
діяльності підприємства, який враховує співмір-
ність результату роботи та витрачених на нього 
ресурсів. Більшість методик для оцінки ефектив-
ності пов'язані із вузьким колом показників, най-
частіше це показники рентабельності, ліквідності, 
фінансової стійкості, тощо. Для більш інформа-
тивної оцінки ефективності запропоновано мето-
дику, яка враховує різноманітні підсистеми функ-
ціонування підприємства, що дозволяє оцінити 
підприємство з різних аспектів його діяльності. 
Важливим є те, що в даній методиці враховано 
різноманітні фактори роботи, але разом з тим ви-
значено ступінь їх впливу через систему вагових 
коефіцієнтів для показників та підсистем.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация
В статье рассмотрены подходы к пониманию понятия «эффективность» и выделено два основных 
подхода к его трактовке. Проведен анализ основных методических подходов к оценке эффективно-
сти функционирования предприятия. Авторами предложен научно-методический подход к оценке эф-
фективности функционирования предприятия путем построения интегрального показателя на основе 
анализа более чем пятидесяти коэффициентов. Проведена практическая апробация предложенной 
методики для машиностроительного предприятия – ООО «Сумская насосная техника».
Ключевые слова: эффективность, метод таксономии, комплексная оценка, метод аддитивной свертки, 
машиностроение.
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THE EFFICIENCY EVALUATION OF ENGINEERING ENTERPRISES

Summary
The article considers approaches to understanding the concept of «efficiency» and highlighted two 
main approaches to its treatment. Analysis of the basic methodological approaches to evaluating the 
effectiveness of the enterprise. The authors proposed a scientific and methodical approach to evaluating 
the effectiveness of the enterprise by constructing an integrated parameter based on analysis of more 
than fifty coefficients. A practical method for testing the proposed engineering company – OOO «Sumy 
pumping equipment».
Keywords: efficiency, method of taxonomy, comprehensive assessment method of additive convolution 
engineering.


