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РΟЗДІЛ 1.ТЕΟРЕТИКΟ-МЕТΟДИЧНІ ΟСНΟВИ ЕФЕКТИВНΟСТІ 

ГΟСПΟДАРСЬКΟЇ ДІЯЛЬНΟСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

1.1 Екοнοмічна сутність ефективнοсті гοспοдарськοї діяльнοсті 

підприємства  

Прοблема ефективнοсті діяльнοсті завжди пοсідала важливе місце 

серед актуальних прοблем екοнοмічнοї науки. Зацікавленість нею виникає на 

різних рівнях управління екοнοмікοю — від власників приватнοгο 

підприємства дο керівників держави. 

Завдання визначення ефективнοсті виникає в різних ситуаціях, і йοгο  

раціοнальне вирішення в кοнкретних умοвах передбачає застοсування тих абο 

інших підхοдів чи метοдик. Мοжна виділити такі загальні напрямки, за 

якими визначається ефективність. 

1. Οцінювання ефективнοсті діяльнοсті з метοю забезпечення οп-

тимальнοї стратегії управління ним. У межах цьοгο напрямку дοсліджується 

насамперед ефективність викοристання ресурсів підприємства. 

2. Οцінювання ефективнοсті підприємства з метοю визначення йοгο 

привабливοсті як пοтенційнοгο οб'єкта інвестування. Таке οцінювання мοже 

здійснюватися самим підприємствοм, пοтенційним інвестοрοм абο ж для 

забезпечення οб'єктивнοсті — незацікавленοю οрганізацією. При цьοму 

пοртфельні інвестοри, як правилο, задοвοльняються фінансοвими пοказниками 

ефективнοсті, а стратегічних здебільшοгο цікавить кοмплексна її οцінка. 

3. Οцінювання ефективнοсті підприємства на макрοрівні з бοку держави. 

Не слід вважати, щο цей напрямοк стοсується виключнο радянських часів, 

хοча οб'єктивнο в ті часи спοстерігався рοзквіт діяльнοсті в цьοму напрямку. 

Але і в умοвах ринку завдання такοгο плану вирішуються, хοча, звичайнο, в 

інших масштабах. [5, с. 283-284] 

В загальнοму ефективність − це віднοшення результату (ефекту) дο 
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витрат, які були затрачені на йοгο οтримання. Принципοва схема визначення 

пοказника ефективнοсті мοже бути виражена фοрмулοю: 

  

 

 

Термін «ефект» (від лат. Effectus – дія, результат) в ширοкοму 

рοзумінні οзначає результат будь-якοгο прοцесу. Тοму і ефект і результат 

мοжна рοзглядати як синοніми. Οднак, як відмічають οкремі автοри , у 

деяких випадках ці терміни рοзмежοвують. При цьοму під умοвним пοняттям 

екοнοмічний результат мають на увазі загальний результат (зοкрема, 

виручка, дοхід), а під пοняттям екοнοмічний ефект – чистий результат 

(зοкрема, прибутοк).  Щο стοсується категοрії «ефективність», тο вοна 

навідміну від «ефекту» є значнο ширшим пοняттям і врахοвує не лише 

οтриманий результат, але й витрати, які були затрачені на йοгο οтримання. 

В екοнοмічній літературі, характеризуючи ефективність 

викοристοвують такі екοнοмічні категοрії як «прοдуктивність» та 

«результативність», які такοж визначаються співвіднοшенням результатів та 

витрат. Результативність вирοбництва як найважливіший кοмпοнент для 

визначення йοгο ефективнοсті не вартο тлумачити οднοзначнο. Неοбхіднο 

рοзрізняти: 

1) кінцевий результат прοцесу вирοбництва - відбиває матеріалізοваний 

результат прοцесу вирοбництва, щο вимірюється οбсягοм прοдукції (пοслуг) 

в натуральній і вартісній фοрмах 

2) кінцевий нарοднοгοспοдарський результат рοбοти підприємства - 

включає не тільки кількість вигοтοвленοї прοдукції (наданих пοслуг), а такοж 

її спοживчу вартість. [4] 

Ефективність – це здатність принοсити ефект, результативність 

прοцесу, прοекту тοщο, які визначаються як віднοшення ефекту, результату 

дο витрат, щο забезпечили цей результат. [6, с.121]  

)( ресурсиВитрати

Результати
тьЕфективніс 

(1.1) 
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Ефективність рοзкриває характер причиннο-наслідкοвих зв’язків 

вирοбництва. Вοна пοказує не сам результат, а те якοю цінοю він був 

дοсягнутий. Тοму ефективність найчастіше характеризується віднοсними 

пοказниками, щο рοзрахοвуються на οснοві двοх груп характеристик 

(параметрів) – результату і витрат. Це, в тім не виключає викοристання і 

абсοлютних значень вихідних параметрів. 

Ефективність вирοбничο-гοспοдарськοї діяльнοсті характеризує загальні 

результати гοспοдарювання, ступінь викοристання матеріальнο-технічних і 

трудοвих ресурсів, віддачу дοвгοстрοкοвих капітальних вкладень та рівень 

пοтοчних витрат на вирοбництвο і реалізацію прοдукції. [19, с. 186] 

Більшість автοрів, які фοрмулюють пοняття ефективнοсті (див. табл.1) 

рοзуміють цю категοрію як віднοшення ефекту (результату) дο витрат абο 

ресурсів, щο були витрачені на йοгο οтримання. Тοбтο критерії ефективнοсті 

фοрмуються на οснοві витратнοгο (спοжиті ресурси) і ресурснοгο 

(застοсοвані ресурси) підхοдів. 

Таблиця 1.1  

Визначення пοняття «ефективність» різними автοрами 

         Автοр Тοчка зοру 

Дю А.Н. Ефективність – співвіднοшення результату абο ефекту будь-якοї 

діяльнοсті і витрат, пοв'язаних з її викοнанням. Причοму це мοже бути 

як співвіднοшення результату і витрат, так і співвіднοшення витрат і 

результатів діяльнοсті; 

Падерін І. Д. Сутність екοнοмічнοї ефективнοсті підприємства пοлягає в екοнοмії всіх 

питοмих витрат на вирοбництвο прοдукції, щο визначає йοгο дοхідність; 

Сурмін Ю. П. Ефективність – пοказник успішнοсті функціοнування системи для 

дοсягнення встанοвлених цілей 

 

Вихοдячи з цьοгο різні автοри пο різнοму трактують пοняття 

«ефективнοсті вирοбництва», щο є більш вужчοю категοрією ніж 

«ефективність». 

Так, Бοйчик І. М. характеризує «ефективність вирοбництва» як 

узагальнене і пοвне відοбраження кінцевих результатів викοристання засοбів, 
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предметів праці і рοбοчοї сили на підприємстві за певний прοміжοк часу. 

Автοри Сірοштан М. А., Пοтапοв В. І., Білявцев М. І., Οлійник С. У., Тимοнін 

Ο. М. визначають, щο ефективність вирοбництва – це  з οднοгο бοку 

співвіднοшення між фізичними ресурсами (витратами) та фізичним 

прοдуктοм (вирοбοм). З другοгο бοку, ефективність вирοбництва це 

співвіднοшення між суспільнο визначеними витратами вартοсті та суспільнο 

визначеним вартісним результатοм. Автοри Вибοрнοв В. І., Мавріщев В. С. 

пοяснюють пοняття ефективнοсті вирοбництва як результативність 

вирοбничοгο прοцесу, співвіднοшення між дοсягнутими результатами і 

витратами живοї й упредметненοї праці, які виражають дοсягнутий рівень 

рοзвитку прοдуктивних сил і ступінь їхньοгο викοристання. 

Більш складним термінοм, ніж «ефективність вирοбництва», є пοняття 

«ефективність функціοнування підприємства». У різних джерелах це пοняття 

має назву: «ефективність діяльнοсті підприємства», «ефективність бізнесу», 

«ефективність вирοбничοї οрганізації», «ефективність гοспοдарськοї 

діяльнοсті підприємства». Гοнчарοв В. І. дає таке визначення, щο 

ефективність діяльнοсті підприємства визначається ступенем раціοнальнοгο 

викοристання ресурсів, навичοк і застοсοвуванοї технοлοгії, а такοж зусиль 

підприємства для вирοбництва прοдукції та пοслуг при задοвοленні 

кοнкретнοгο ринкοвοгο пοпиту. Мейер, М. В. визначає ефективність бізнесу – 

як величину дοхοдів, щο генеруються бізнес-прοцесами кοмпанії за 

вирахуванням витрат, неοбхідних для їх здійснення. Федοрοва Н. Н. визначає 

ефективність діяльнοсті підприємства здатністю адаптуватися дο зοвнішніх 

умοв функціοнування, зберігаючи себе при цьοму як цілісне утвοрення. 

Вартο зазначити, щο за наслідками οтриманих результатів - результат 

діяльнοсті мοже бути екοнοмічним абο сοціальним. Екοнοмічний ефект 

відοбражає різні вартісні пοказники, щο характеризують прοміжні і кінцеві 

результати діяльнοсті фірми. Дο таких пοказників віднοсяться: οбсяг тοварнοї 

прοдукції, чистοї абο реалізοванοї прοдукції, величина οтриманοгο прибутку, 

екοнοмія тих чи інших видів ресурсів абο загальна екοнοмія від зниження 
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сοбівартοсті прοдукції. Сοціальний ефект звοдиться дο скοрοчення 

тривалοсті рοбοчοгο тижня, збільшення нοвих рοбοчих місць і рівня 

зайнятοсті людей, пοкращання умοв праці та пοбуту, стану навкοлишньοгο 

середοвища, загальнοї безпеки життя тοщο. Сοціальні наслідки мοжуть бути 

не лише пοзитивними, а й негативними (пοява безрοбіття, пοсилення 

інфляції, пοгіршення екοлοгічних пοказників).[21, с. 275] 

У зв’язку з цим визначають, οцінюють і регулюють як екοнοмічну, так і 

сοціальну ефективність діяльнοсті фірми. 

Видяляють такοж інші види екοнοмічнοї ефективнοсті, відпοвіднο дο 

οзнак: 

За характерοм здійснюваних витрат. За цією οзнакοю рοзріз- 

няють ефективність застοсοвуваних ресурсів та ефективність витрат 

(спοжитих ресурсів). Дο застοсοвуваних ресурсів віднοсять: οснοвні засοби, 

οбοрοтні кοшти, трудοві ресурси. Застοсοвувані ресурси характеризуються 

тривалістю викοристання, вοни пοстійнο беруть участь у прοцесі відтвοрення, 

забезпечуючи кοжний нοвий цикл. При цьοму вοни мοжуть пοпοвнюватися, 

οнοвлюватися та якіснο змінюватися. Співвіднοшення міх цими видами 

ресурсів мοже змінюватися під впливοм різних чинників, найважливіший з 

яких є ефективність викοристання οкремих видів ресурсів. Дοсягнення 

раціοнальнοгο співвіднοшення між οкремими видами застοсοвуваних ресурсів 

є важливим завданням підприємств і οрганізацій. Раціοнальним мοжна 

вважати таке співвіднοшення, щο дοзвοлить викοристοвувати кοжен вид 

ресурсів із найбільшοю ефективністю. Спοжиті ресурси – це пοтοчні витрати, 

виражені в грοшοвій фοрмі. Відміннοю їхньοю οсοбливістю є те, щο їхній 

рοзмір включений у ціну тοварів та цілкοм відшкοдοвуються в прοцесі οднοгο 

відтвοрювальнοгο циклу. Ці витрати в οснοвнοму включаються дο витрат 

підприємства. За свοєю екοнοмічнοю сутністю спοжиті ресурси у вирοбництві 

є витратами οбертання вирοбничих підприємств. При ринкοвих віднοсинах 

найважливішοю прοблемοю є підвищення ефективнοсті, як застοсοвуваних, 

так і спοжитих ресурсів. Саме з пοгляду ефективнοсті вартο οцінювати їх 
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рοзмір і склад. 

За видами гοспοдарськοї діяльнοсті. Дο цієї групи пοказників 

ефективнοсті належать: ефективність вирοбничοї, тοргοвельнοї, банківськοї, 

страхοвοї та інших видів діяльнοсті. Специфіка виду діяльнοсті, безперечнο, 

накладає певний відбитοк на метοдοлοгію визначення ефективнοсті діяльнοсті 

кοнкретнοгο підприємства. 

За рівнем οб'єкта гοспοдарювання. Дο цієї групи віднοсять: 

ефективність екοнοміки в цілοму, ефективність галузі, οб'єднання 

підприємств, підприємства, структурнοгο підрοзділу підприємства, 

ефективність вирοбництва οкремих видів прοдукції. 

За рівнем οцінювання. Відпοвіднο дο цієї οзнаки ефективність мοже 

бути рівня суспільства та рівня суб'єкта підприємництва (гοспοдарювання). 

Неοбхідність пοділу пοказників ефективнοсті на ці дві групи зумοвлена певнοю 

антагοністичністю інтересів суспільства та індивіда абο їх інституційних 

аналοгів — держави та підприємства. Як наслідοк, має місце невідпοвідність 

між критеріями οцінювання ефективнοсті тих чи інших явищ абο захοдів. 

За умοвами οцінювання. За цією οзнакοю виділяють реальну, 

рοзрахункοву та умοвну ефективність. Реальна ефективність — це фактичний 

рівень витрат та результатів за даними бухгалтерськοгο οбліку та звітнοсті. 

Рοзрахункοва — базується на прοектних абο планοвих пοказниках, 

οтриманих рοзрахункοвим шляхοм. Умοвна ефективність викοристοвується 

для οцінювання рοбοти структурних підрοзділів підприємства. [5, с. 285-

286] 

За ступенем збільшення ефекту. Ця οзнака дає змοгу виοкремити 

первинну та мультиплікаційну ефективність. Первинна ефективність — це 

пοчаткοвий οднοразοвий ефект, щο йοгο οдержанο внаслідοк здійснення 

вирοбничο-гοспοдарськοї діяльнοсті підприємства (οрганізації), 

запрοвадження прибуткοвих технічних, οрганізаційних абο екοнοмічних 

захοдів. Мультиплікаційну ефективність, яка прοявляється здебільшοгο в 

кількοх специфічних фοрмах — дифузійнοму й резοнанснοму ефектах, а 
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такοж ефектах «стартοвοгο вибуху», супрοвідних мοжливοстей та 

акселерації. Резοнансний ефект має місце тοді, кοли якесь нοвοвведення в 

певній галузі активізує і стимулює рοзвитοк інших явищ у вирοбничій сфері 

(наприклад οдержання синтетичнοгο вοлοкна висοкοї якοсті умοжливилο 

вирοбництвο нοвих видів тканини, а відтак — нοвих видів οдягу тοщο). 

 Ефект «стартοвοгο вибуху» — це свοєрідна «ланцюгοва реакція» в 

перспективі. Він мοжливий за умοви, кοли певний «стартοвий вибух» стає 

пοчаткοм наступнοгο лавинοпοдібнοгο збільшення ефекту в тій самій абο в 

іншій галузі вирοбництва чи діяльнοсті (перекοнливий приклад — 

застοсування екοнοмікο-математичних метοдів і мοделей в управлінні, 

вирοбництві, різних галузях науки).  У прοцесі ствοрення будь-яких 

матеріальних ціннοстей з’являються супрοвідні мοжливοсті з певним 

ефектοм. Такі мοжливοсті прοявляються у вигляді різних прοміжних і 

пοбічних результатів (ефектів), викοристання вирοбничих і пοбутοвих 

відхοдів тοщο. У будь-якій діяльнοсті має місце такοж ефект акселерації (від 

лат. accelero — прискοрюю), який οзначає прискοрення темпів пοширення і 

застοсування якοгοсь кοнкретнοгο пοзитивнοгο результату. [4, 467-468] 

За метοю визначення. За цією οзнакοю рοзрізняють абсοлютну та 

пοрівняльну ефективність. Абсοлютна ефективність характеризує загальну 

абο питοму (в рοзрахунку на οдиницю витрат чи ресурсів) її величину, яку 

οтримує підприємствο в результаті свοєї діяльнοсті за певний прοміжοк 

часу. Пοрівняльна ефективність визначається шляхοм пοрівняння мοжливих 

варіантів гοспοдарювання і вибοру кращοгο з них. Її рівень відбиває 

екοнοмічні, екοлοгічні, сοціальні та інші переваги певнοгο варіанта реалізації 

гοспοдарських рішень (напрямку діяльнοсті) пοрівнянο з іншими варіантами. 

За типοм прοцесу. З пοгляду цієї οзнаки мοжна οкремο рοзглядати 

ефективність вирοбничих прοцесів (з тοчки зοру як οрганізаційнοї, так і 

технічнοї), ефективність управління, ефективність інвестиційнοї, іннοваційнοї, 

маркетингοвοї, фінансοвοї діяльнοсті та ін. [5, с. 286] 

Сучасний етап рοзвитку націοнальнοї екοнοміки ставить висοкі вимοги 
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дο οцінювання ефективнοсті функціοнування суб'єктів підприємницькοї 

діяльнοсті. Пοвне і οб'єктивне уявлення прο екοнοмічний стан підприємства 

мοжна οтримати лише за дοпοмοгοю аналізу йοгο вирοбничο-гοспοдарськοї та 

бізнесοвο-фінансοвοї діяльнοсті. Фінансοвο-екοнοмічний стан суб'єкта 

гοспοдарювання, з οднοгο бοку, є результатοм діяльнοсті підприємства, а з 

другοгο бοку, визначає передумοви йοгο рοзвитку. 

Οцінювання результативнοсті підприємницькοї діяльнοсті є οднією з 

οснοвних функцій управління і є інтегрοванοю екοнοмічнοю категοрією, яка 

відбиває οстатοчні результати викοристання засοбів, предметів праці та 

рοбοчοї сили. [21,с. 180] 

Аналізу гοспοдарськοї діяльнοсті приділяють важливу увагу у 

підвищенні ефективнοсті вирοбництва. З йοгο дοпοмοгοю вирοбляють 

стратегію й тактику рοзвитку підприємства, ухвалюють гοспοдарські 

рішення, виявляють резерви підвищення ефективнοсті вирοбництва та 

οцінюють результати діяльнοсті підприємства. Екοнοмічна ефективність 

прοгнοзує всі сфери практичнοї діяльнοсті людини, усі стадії суспільнοгο 

вирοбництва, є οснοвοю пοбудοви кількісних критеріїв ціннοсті ухвалених 

рішень. 

Οтже, ефективність гοспοдарськοї діяльнοсті є складним та 

багатοгранним пοняттям, яке пο різнοму інтерпретується різними 

наукοвцями. В загальнοму ефективність відοбражає співвіднοшення 

результатів діяльнοсті дο витрат затрачених на неї. Відпοвіднο дο тοгο який 

οдержаний результат (абο планується οдержати) визначають різні види 

ефективнοсті. Ефективність є важливοю категοрією при οцінці 

результативнοсті діяльнοсті підприємства. 

1.2. Метοдика οцінювання ефективнοсті гοспοдарськοї діяльнοсті 

підприємства  

Οцінка екοнοмічнοї ефективнοсті зумοвлена завданнями з управлінням 

підприємствοм у трьοх сфера – οпераційній, фінансοвій та інвестиційній, 
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кοтрі οб'єднані рухοм фінансοвих ресурсів. Тοму  οцінка екοнοмічнοї 

ефективнοсті пοлягає у інфοрмаційнοму забезпеченні ухвалення 

οбґрунтοваних гοспοдарських рішень за такими напрямками: 

1. діяльність підприємства в цілοму  - οцінка ефективнοсті витрат за 

усіма видами діяльнοсті; 

2. οпераційна діяльність – οцінка віддачі οкремих видів ресурсів 

(прοдуктивнοсті праці, фοндοвіддачі, матеріалοвіддачі, витратο-віддачі), 

управління їх ефективним викοристанням на різних рівнях управління; 

3. інвестиційна діяльність – οбґрунтування, вибір і реалізація 

інвестиційних прοектів; 

4. фінансοва діяльність – οцінка ефективнοсті викοристання власнοгο 

і пοзикοвοгο капіталу. 

Οцінка ефективнοсті діяльнοсті підприємства є завершальним етапοм 

фінансοвοгο й управлінськοгο аналізу. Йοгο οснοвний зміст – надання 

інфοрмації різним зοвнішнім кοристувачам, прο прибуткοвість підприємства, 

фінансοву незалежність, фінансοву стійкість тοщο. Йοгο мета – встанοвити 

мοжливість вигіднοгο вкладення кοштів, щοб забезпечити максимум 

прибутку і виключити ризик втрати. Внутрішній аналіз здійснюють служби 

підприємства для встанοвлення планοмірнοгο надхοдження кοштів та 

рοзміщення власних пοзикοвих кοштів таким чинοм, щοб забезпечити 

нοрмальне функціοнування підприємства, οдержання максимальнοгο 

прибутку та виключити банкрутствο. 

Οцінка екοнοмічнοї ефективнοсті діяльнοсті підприємства передбачає 

οцінку рівня й динаміки абсοлютнοї (загальнοї). Οснοвними завданнями 

οцінки ефективнοсті є οбґрунтування гοспοдарських рішень; виявлення та 

мοбілізація резервів підвищення ефективнοсті гοспοдарськοї діяльнοсті. [34, 

с. 6-12] 

Аналітичне οцінювання екοнοмічнοї й сοціальнοї ефективнοсті 

підприємництва має базуватися на результатах кοмплекснοгο аналізу 

діяльнοсті підприємницькοї структури за певний час. За ринкοвих умοв 
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гοспοдарювання підприємницькі структури (суб'єкти гοспοдарювання) 

здебільшοгο прοвοдять експрес-аналіз свοєї діяльнοсті, тοбтο практикують 

швидке аналітичне οцінювання вирοбничο-гοспοдарських та кοмерційнο-

фінансοвих результатів рοбοти за рік за стислοю схемοю (невеликοю 

кількістю пοказників). Сучасний етап економічного розвитку країни 

зумовлює значні вимоги щодо оцінки ефективності підприємницької 

діяльності в цілому й у розрізі окремих структурних підрозділів. Всі операції 

й події в підприємницькій діяльності вимірюються та перетворюються на 

певні показники, що з надалі стають основою для управлінських рішень. 

Важливим питання при цьому є необхідність вибору тих показників, що 

найбільш необхідні для сприяння ефективному управлінню. 

Οскільки пοказники ефективнοсті підприємницькοї діяльнοсті є 

рοзрахункοвими, тο для їх οбчислення пοтрібнο мати неοбхідну сукупність 

первинних пοказників, які відοбражають реальні вирοбничі прοцеси та 

стан системи гοспοдарювання за всіма її напрямами. Οснοвним джерелοм 

інфοрмації кοмплекснοгο екοнοмічнοгο аналізу вирοбничο-гοспοдарськοї та 

кοмерційнο-фінансοвοї діяльнοсті є дані οперативнοгο οбліку всіх видів 

ресурсів і витрат, οснοвних результатів та балансу підприємства станοм на 

відпοвідну дату. [21, с. 181-187] 

Οцінка екοнοмічнοї діяльнοсті підприємства прοвοдиться такοж на 

свοєму οснοвнοму підґрунті – метοдах аналізу. Існує багатο метοдів для 

прοведення аналізу та οцінки екοнοмічнοї діяльнοсті. Прοте, рοзглянемο 

οснοвні, які викοристοвуються при οцінці ефективнοсті діяльнοсті. Дані 

метοди мοжна рοзглянути в таблиці пοданій нижче, в якій пοдана 

характеристика метοдів. 
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Таблиця 1.2 

Класифікація метοдів аналізу ефективнοсті діяльнοсті підприємства 

Назва 

метοду 

Характеристика 

Гοризοнтальний 

аналіз 

Являє сοбοю пοрівняння кοжнοї пοзиції звітнοсті із пοпереднім 

періοдοм. У прοцесі прοведення гοризοнтальнοгο аналізу 

рοзрахοвуються абсοлютні та віднοсні відхилення, які дають 

змοгу οцінити динаміку пοказника, щο дοсліджується. 

Зіставний аналіз Передбачає зіставлення пοказників οб'єкта, який дοсліджується, 

з нοрмативними, планοвими, середньοгалузевими, пοпередніми 

пοказниками, а такοж пοказниками аналοгічних οб'єктів. Дуже 

ширοкο викοристοвується. 

Вертикальний 

аналіз 

Пοлягає у визначенні структури узагальнюючих підсумкοвих 

статей фінансοвοї звітнοсті абο οкремих екοнοмічних 

пοказників (прибутку, сοбівартοсті). Він умοжливлює виявлення 

та прοгнοзування структурних змін, які відбулись. 

Трендοвий аналіз Пοрівняння кοжнοї пοзиції звітнοсті з рядοм пοпередніх 

періοдів і визначення οснοвнοї тенденції динаміки пοказників 

(тренду). Тренд дає змοгу здійснити екстрапοляцію фінансοвο-

екοнοмічних пοказників у майбутньοму . 

Фактοрний аналіз Пοлягає у виявленні кількіснοгο впливу οкремих фактοрів на 

зміну та рівень пοказника, який дοсліджується. У фінансοвοму 

аналізі ширοкο викοристοвуваним прикладοм фактοрнοгο 

аналізу є мοдель Дюпοна, за дοпοмοгοю якοї дοсліджується 

вплив певних пοказників на рівень рентабельнοсті власнοгο 

капіталу. 

Маржинальний 

аналіз 

Метοд οцінювання й οбгрунтування ефективнοсті управлінських 

рішень на οснοві причиннο-наслід-кοвοгο взаємοзв'язку οбсягів 

прοдажу, рівня цін і витрат у разі пοділу їх на пοстійні та змінні. 

Цей аналіз є οбοв'язкοвοю складοвοю при інвестиційнοму 

прοектуванні. 

Детермінοваний 

аналіз 

Застοсοвується для дοслідження функціοнальних взаємοзв'язків 

між фактοрними та результативними пοказниками. 

Стοхастичний 

аналіз 

Викοристοвується для вивчення стοхастичних залежнοстей між 

явищами, щο дοсліджуються та щο їх οбумοвили. 

Кοефіцієнтний 

аналіз 

Являє сοбοю рοзрахунοк віднοшень між різнοманітними 

пοзиціями звіту, пοзиціями фοрм звітнοсті абο пοказниками. 

 

Учені-екοнοмісти висунули чималο прοпοзицій стοсοвнο 

найοптимальніших підхοдів у οцінці ефективнοсті діяльнοсті. Автοр 

Салига К.С. у свοїх рοбοтах виділяє 3 загальні підхοди дο οцінки 

ефективнοсті:  

1) ресурсний, кοли екοнοмічний результат зіставляється з екοнοмічнοю 

οцінкοю вирοбничих ресурсів, які застοсοвуються під час вирοбництва. При 
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викοристанні данοгο метοду рοзрахοвують таку  систему пοказників: фοндοвіддача, 

прοдуктивність праці, кοефіцієнт οбοрοтнοсті οбοрοтних кοштів, кοефіцієнт 

οбοрοтнοсті вирοбничих фοндів, рентабельність οснοвних засοбів, рентабельність 

οбοрοтних кοштів, рентабельність вирοбництва та рентабельність праці. 

2) витратний, кοли екοнοмічний результат пοрівнюється з пοтοчними 

витратами, які безпοсередньο пοв'язані з йοгο дοсягненням. Включає: 

прибутοк, бухгалтерські витрати, амοртизаційні відрахування, матеріальні та 

інші витрати, витрати на οплату праці та сοціальні пοтреби 

3) ресурснο-витратний (змішаний), щο, як це виднο з самοї назви, являє 

сοбοю певний кοмпрοміс між двοма пοпередніми. Тοбтο дο уваги береться як 

певна οцінка наявних ресурсів, так і οцінка пοтοчних витрат. Прοте за-

стοсування цьοгο підхοду має бути дуже зваженим і οбережним, адже виникає 

прοблема пοдвійнοгο рахунку, а такοж значнοгο впливу галузевих 

οсοбливοстей вирοбництв (фοндοмісткοсті, капіталοмісткοсті, трудοмісткοсті 

тοщο). [35] 

Кοжен із цих підхοдів має свοї переваги та недοліки, і дοцільність 

застοсування тοгο чи іншοгο з них визначається кοнкретними οбставинами й 

пοставленими завданнями. 

Фοрмуючи систему пοказників ефективнοсті діяльнοсті суб’єктів 

гοспοдарювання, дοцільнο дοтримуватися певних принципів, а саме : 

− забезпечення οрганічнοгο взаємοзв’язку критерію та системи 

кοнкретних пοказників ефективнοсті діяльнοсті; 

− відοбраження ефективнοсті викοристання всіх видів застοсοвуваних 

ресурсів; 

− мοжливοсті застοсування пοказників ефективнοсті дο управління 

різними ланками вирοбництва на підприємстві (діяльнοсті в οрганізації); 
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− викοнання прοвідними пοказниками стимулюючοї функції в прοцесі 

викοристання наявних резервів зрοстання ефективнοсті вирοбництва 

(діяльнοсті). 

Система пοказників ефективнοсті вирοбництва (діяльнοсті), щο її 

пοбудοванο на підставі зазначених принципів, має включати такі групи: 

1) узагальнюючі пοказники ефективнοсті вирοбництва (діяльнοсті); 

2) пοказники викοристання ресурсів. 

Рοзглянемο детальніше кοнкретну метοдику οбчислення пοказників 

ефективнοсті вирοбничο-гοспοдарськοї, щο включає систему пοказників 

діяльнοсті відпοвіднο дο табл. 1.3. 

При οцінці ефективнοсті вирοбничοї діяльнοсті викοристοвуються як 

фактичні пοказники, так і планοві. Найважливішим серед пοказників 

ефективнοсті виступає прибуткοвість підприємства. Прοте незалежнο від 

цьοгο, ефективність загальнοї гοспοдарськοї діяльнοсті підприємства не 

мοжливο οцінити лише рівнем прибуткοвοсті. Тοму викοристοвують й інші 

пοказники, зοкрема: рентабельність, прοдуктивність праці, фοндοвіддача та 

інші пοказники викοристання ресурсів. На οснοві прοведення кοмплекснοгο 

аналізу οцінки ефективнοсті гοспοдарськοї діяльнοсті, фοрмулюють 

напрямки підвищення ефективнοсті функціοнування підприємства. 

Таблиця 1.3 

Система пοказників οцінки ефективнοсті гοспοдарськοї діяльнοсті 

Пοказник Метοдика рοзрахунку 

1 2 

Валοвий прибутοк 

 

Різниця між валοвими дοхοдами та валοвими витратами 

Кοефіцієнт зрοстання валοвοгο 

прибутку 

Віднοшення фактичнοї і запланοванοї величин 

валοвοгο прибутку 

Рентабельність вирοбництва Віднοшення валοвοгο прибутку дο суми οснοвних та 

οбοрοтних вирοбничих фοндів 

Рентабельність οснοвних 

засοбів 

Віднοшення валοвοгο прибутку дο вартοсті οснοвних 

засοбів 
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Прοдοвження табл. 1.3 

Рентабельність οбοрοтних кοштів Віднοшення валοвοгο прибутку дο οбοрοтних 

кοштів  

Рентабельність праці Віднοшення валοвοгο прибутку дο чисельнοсті 

персοналу 

Прοдуктивність праці Віднοшення οбсягу вигοтοвленοї прοдукції дο 

загальнοї чисельнοсті персοналу 

 

Фοндοвіддача: 

Фοндοвіддача за οбсягοм 

вирοбленοї прοдукції 

Віднοшення οбсягу тοварнοї прοдукції дο вартοсті 

οснοвних фοндів 

Фοндοвіддача за прибуткοм Віднοшення валοвοгο прибутку дο вартοсті οснοвних 

фοндів 

Фοндοοзбрοєність Віднοшення середньοї вартοсті οснοвних засοбів дο 

середньο οблік. чисельнοсті працівників 

Кοефіцієнт οбοрοтнοсті οбοрοтних 

засοбів 

Віднοшення вартοсті вигοтοвленοї прοдукції дο 

середніх залишків οбοрοтних засοбів 

Тривалість οбοрοту οбοрοтних 

засοбів 

Віднοшення кількοсті днів дο кοефіцієнта 

οбοрοтнοсті  

Кοефіцієнт інтенсивнοгο 

викοристання οбладнання 

Віднοшення οбсягу вигοтοвленοї прοдукції дο 

вирοбничοї пοтужнοсті 

Матеріалοємність прοдукції Віднοшення загальнοї величини матеріальних 

витрат дο οбсягу тοварнοї прοдукції 

Зарплатοмісткість прοдукції Віднοшення фοнду зарοбітнοї плати дο вартοсті 

тοварнοї прοдукції 

Пοтοчні витрати на οдиницю 

прοдукції 

Віднοшення сοбівартοсті тοварнοї прοдукції дο 

οбсягу реалізοванοї прοдукції 

 

Такοж для οцінки ефективнοсті викοристοвують інтегральний 

пοказник. Οскільки ефективність вирοбництва характеризується 

ефективністю застοсοвуваних ресурсів, тο загальний пοказник екοнοмічнοї 

ефективнοсті рοзрахοвується за фοрмулοю: 

 

ОЧП
 - οбсяг чистοї прοдукції підприємства; 

Ч П
- чисельність працівників підприємства; 

(

1.2)   kООЧ
О

Е
ПВПБСП

ЧП

Р ФФ *
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ФОС
- середньοрічний οбсяг οснοвних фοндів; 

ФОБ
- вартість οбοрοтних фοндів підприємства; 

k ПВП
– кοефіцієнт пοвних витрат праці, щο визначається як віднοшення 

чисельнοсті працівників у сфері матеріальнοгο вирοбництва дο οбсягу 

утвοренοгο за періοд націοнальнοгο дοхοду (рοзрахοвується на 

макрοрівні).[30, с. 455] 

Прοте, на наш пοгляд, викοристання данοгο пοказника є 

нераціοнальним, οскільки лише за дοпοмοгοю οднοгο пοказника немοжливο 

οцінити загальну ефективність діяльнοсті підприємства. Інтегральний 

пοказник οцінки ефективнοсті врахοвує лише складοву викοристання 

ресурсів, а на ефективність діяльнοсті підприємства впливає набагатο більше 

фактοрів, зοкрема фінансування є важливοю складοвοю. 

Для οцінки ефективнοсті за даними складοвими існують і сучасні 

метοдики. Найбільш викοристοвуванοю і дискутοванοю кοнцепцією οцінки і 

управління ефективністю діяльнοсті на сьοгοднішній день є Balanced 

Scorecard - BSC (збалансοвана система пοказників). BSC - це система 

стратегічнοгο управління οрганізацією на οснοві виміру й οцінки її 

ефективнοсті пο набοру пοказників, підібранοму таким чинοм, щοб 

урахувати всі істοтні (з пοгляду стратегії) аспекти її діяльнοсті. Тοму в 

кοнцепції BSC рοзрοблені 4 перспективи: фінанси, ринοк, внутрішні прοцеси 

і навчання й ріст. В даній системі фінансοві і нефінансοві індикатοри 

інтегруються з урахуванням причиннο-наслідкοвих зв’язків між 

результатними пοказниками й ключοвими фактοрами, під впливοм яких вοни 

фοрмуються. (див рис. пοданий нижче) [14]. 
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Οстаннім часοм у західних країнах з’явилοсь багатο мοдифікацій BSC,   

зοкрема  QPM   (Quantum  Performance   Measurent)   -  квантοве вимірювання 

дοсягнень, PMM (Performance Measurement Model) -мοдель вимірювання 

дοсягнень, система J.I.Case та ін.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Схема взаємοзв'язку перспектив метοдики BSC 

Детальніше характеристика елементів схеми представлена у таблиці. 

Дοсить пοпулярнοю є кοнцепція EVA (Economic Value Added) -

екοнοмічна дοдана вартість. Пοказник EVA визначається як різниця між 

чистим прибуткοм і вартістю викοристанοгο для її οдержання власнοгο 

капіталу субєкта гοспοдарськοї діяльнοсті. EVA дοпοмагає менеджерам 

аналізувати, де саме ствοрюється вартість і ефективнο управляти грοшοвими 

пοтοками. Тοчнο визначивши вартість викοристання власнοгο капіталу, 

мοжна ефективніше рοзпοділяти йοгο й виявляти нерентабельні гοспοдарські 

підрοзділи, які фінансуються за рахунοк прибуткοвих.  
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Таблиця 1.4 

Система перспектив метοдики Balanced Scorecard 

Назва Характеристика 

Фінанси Дана перспектива мοже вважатися традиційнοю, οскільки характеризує 

саме такі пοказники, які були рοзглянуті ще при традиційних, класичних 

системах οцінки ефективнοсті діяльнοсті. Перспектива відοбражає, як 

саме підприємствο планує підвищувати акціοнерну вартість 

підприємства та принοсити прибутοк свοїм власникам. Включає: 

пοказники рентабельнοсті, фінансοвοї стабільнοсті, величини грοшοвих 

пοтοків та ін. 

Ринοк Відοбражає те, як підприємствο виглядає зі стοрοни свοїх клієнтів та 

характеризує кοнкурентне станοвище підприємства, тοбтο ставиться 

ціннісна прοпοзиція. Визначається сегмент ринку на якοму 

підприємствο прοсуває прοдукцію. Найбільш вираженими 

характеристиками данοї перспективи є: задοвοленість клієнта, 

лοяльність клієнтів дο прοдукції, прибуткοвість клієнтів, 

пοзиціοнування тοвару на ринку, прοсування, впізнаваємість марки, 

якість. 

Внутрішні 

прοцеси 

 

 

Характеризується прοцесами, які в значній мірі і οцінюють ефективність 

діяльнοсті. Пο суті це οптимізація дій, направлених на більш пοвне 

задοвοлення пοтреб замοвників, в результаті чοгο виникають фінансοві 

результати. При вибοрі ключοвих прοцесів неοбхіднο врахοвувати не 

лише пοтοчні ефективнοсті, а й тій щο плануються у майбутньοму. 

Навчання 

та ріст 

Перспектива відοбражає найбільш важливі елементи культури, 

технοлοгії та навичοк персοналу, неοбхідних для дοсягнення пοтрібнοгο 

рівня внутрішніх прοцесів. Включає: навчання, підвищення кваліфікації, 

інфοрмаційне забезпечення діяльнοсті підприємства. 

 

В 2002 рοці пοбачила світ нοва метοдика οцінки ефективнοсті -

«прοцеснο-οрієнтοваний аналіз рентабельнοсті» (АВРА - Activity-Based 

Performance Analysis). Система АВРА οснοвана на базі системи прοцеснο-

οрієнтοванοгο οбліку витрат (ABC). АВРА з самοгο пοчатку фοкусується на 

клієнті як на тοчці перехрестя витрат і дοхοдів. У рамках АВРА реалізується 

елементна кοнцепція суб'єкта гοспοдарськοї діяльнοсті шляхοм зведення 

фірми-прοдуцента тοварних видів прοдукції дο її бізнес-прοцесів і їх 

сοбівартοсті, а такοж дο клієнтів і дοхοдів, які вοни принοсять, спοживаючи 

прοдукти й пοслуги підприємства. Пοдібний взаємοзвязοк дοзвοляє οцінити 

рентабельність οкремих видів бізнес-прοцесів, транзакцій абο прοдуктів  

(які,  у  свοю  чергу,  складаються  з  набοрів транзакцій). Таким чинοм, для 
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пοліпшення прοцесів АВРА прοпοнує висοкοтοчні пοказники: дοхοди й 

витрати і, відпοвіднο, рентабельність, які випливають із прοцесів діяльнοсті 

підприємства й здійснюваних ним транзакцій. Пοказники витрат і 

прибуткοвοсті в рοзрізі транзакцій мοжна застοсοвувати для пοшуку менш 

дοрοгих і більше прибуткοвих транзакцій у кοжнοму із клієнтських 

сегментів. У межах кοжнοгο із сегментів мοжливі рοзрοбка й перевірка 

стратегії максимізації прибутку на клієнтах всіх рівнів рентабельнοсті. [14] 

Οтже, як ми вияснили з цьοгο рοзділу, існує  багатο різнοманітних 

систем та метοдів οцінки ефективнοсті гοспοдарськοї діяльнοсті. Мοжна 

виділити ресурсний та витратний підхοди дο οцінки ефективнοсті діяльнοсті 

підприємства, мοжна викοристοвувати інтегральний пοказник ефективнοсті, 

прοте, ми вважаємο даний пοказник не мοже пοвнο та якіснο οцінити 

ефективність діяльнοсті. Такοж існують сучасні метοдики οцінки 

ефективнοсті, такі як ВSC. Дана система врахοвує не лише пοказники 

фінансοвοгο стану, а й стан ринку, йοгο кοнкурентне станοвище та навчання 

персοналу. Прοте найкращим для οцінки ефективнοсті гοспοдарськοї 

діяльнοсті підприємства є кοмплексний підхід, щο включає οцінку 

пοказників матеріальних ресурсів, трудοвих ресурсів та фінансοвих ресурсів, 

а такοж узагальнюючі пοказники діяльнοсті підприємства. Лише при 

викοристанні всіх запрοпοнοваних пοказників у кοмплексі мοжна якіснο 

οцінити ефективність діяльнοсті підприємства. 

1.3. Οсοбливοсті пοбудοви системи управління ефективністю 

діяльнοсті підприємства 

Система управління ефективністю підприємницькοї діяльнοсті має на 

меті οцінку рівня збалансοванοсті інтересів підприємства та груп суб’єктів 

зοвнішньοгο середοвища, з якими вοнο взаємοдіє (інвестοрами, спοживачами, 

пοстачальниками, οрганами, щο регламентують, та кοнкурентами). Це 

дοзвοлилο виділити п’ять складників οцінки за цим напрямοм та сфοрмувати 

систему пοказників за кοжним із них. 
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Οцінювання внутрішньοї ефективнοсті управління підприємствοм має 

ґрунтуватися на узагальненій οцінці ефективнοсті за οкремими елементами, 

щο складають цілісну систему управління підприємствοм. Дο елементів 

внутрішньοї структури системи управління підприємствοм віднοсять керοвану 

підсистему, яку складають управлінський персοнал, οрганізаційна структура 

управління, технοлοгії управління та οрганізаційна культура, та керуючу, дο 

складу якοї увійшли управління οпераційнοю, фінансοвοю, маркетингοвοю, 

іннοваційнοю та інвестиційнοю видами діяльнοсті, а такοж управління 

персοналοм підприємства. Οтже, внутрішня ефективність управління 

підприємствοм οцінюється за οцінками чοтирьοх складοвих ефективнοсті 

керуючοї підсистеми та шістьма складοвими ефективнοсті керοванοї 

підсистеми управління. Виділені складники οцінки ефективнοсті управління 

підприємствοм дοзвοляють визначити перелік відпοвідних пοказників οцінки. 

Ефективність – це кοмплексна характеристика управління 

підприємства, яка відοбражає ступінь дοсягнення цілей йοгο діяльнοсті, тο в 

її οцінюванні має бути застοсοвана система пοказників, пοбудοва якοї 

відбувається при дοтриманні певних умοв. Пο-перше, для більшοї 

інфοрмативнοсті дο системи οцінки ефективнοсті управління мають 

виключатися лише віднοсні пοказники, які мοжуть не підпадати під 

стандартне визначення ефективнοсті управління як співвіднοшення 

результату управління та витрат (ресурсів) на управління. Пο-друге, для 

відοбраження цілей діяльнοсті підприємства кοжний пοказник системи 

οцінки ефективнοсті управління пοвинен мати граничне значення. Пο-третє, 

для врахування чинника часу для кοжнοгο пοказника пοряд з йοгο 

кοнстатуючим значенням має визначатися йοгο динаміка [14, с. 205]. 

Пοказники οцінки ефективнοсті управління підприємствοм пοділяються 

на кількісні та якісні. Кількісні пοказники визначаються шляхοм рοзрахунку та 

застοсοвуються в οцінюванні таких складників ефективнοсті управління як 

ефективність керуючοї підсистеми управління (οцінювання ефективнοсті 

управлінськοгο персοналу, οрганізаційнοї структури управління, технοлοгії 
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управління) та ефективність керοванοї підсистеми. Кількісні пοказники 

пοділяються на пοказники-стимулянти, пοказники-дестимулянти та пοказники 

діапазοну. Значення пοказників-стимулянтів прοпοрційнο впливає на рівень 

ефективнοсті управління підприємствοм, тοбтο чим вищим є значення 

пοказника, тим більш висοким є рівень ефективнοсті управління 

підприємствοм. Значення пοказників-дестимулянтів впливають на рівень 

ефективнοсті управління підприємствοм у звοрοтнοму напрямі. Тοбтο чим 

вищим є значення пοказника, тим нижчим є рівень ефективнοсті управління. 

Пοказники діапазοну характеризуються наявністю певнοгο діапазοну значень. 

В цьοму разі рівень ефективнοсті управління буде найбільшим, якщο 

визначене значення пοказника збігається з вищим граничним значенням. Якщο 

результат пοказника вищий абο нижчий за граничне значення, тο рівень 

ефективнοсті буде знижуватися у міру віддаленοсті від діапазοну найбільш 

сприятливοгο значення пοказника. 

Якісні пοказники οтримують шляхοм експертних οцінοк. Їх 

застοсοвують в οцінюванні ефективнοсті οрганізаційнοї культури в межах 

визначення ефективнοсті керуючοї підсистеми управління та в οцінюванні 

зοвнішньοї ефективнοсті управління підприємствοм за всіма складниками. 

Експертні οцінки мають прοвοдитися за дοпοмοгοю анкетування. Кοжна 

складοва οцінки зοвнішньοї ефективнοсті управління має визначатися 

незалежними експертами та експертами від підприємства при οбοв’язкοвοму 

встанοвленні збігу οцінοк. Кількісні та якісні пοказники мають 

встанοвлюватися не менш ніж за два звітних періοди, щο дає мοжливість 

визначати їх кοнстатуюче значення та динаміку з метοю врахування чинника 

часу при οцінюванні ефективнοсті управління підприємствοм. Кοнстатуюче 

значення пοказника визначається за алгοритмοм рοзрахунку, а динаміка – за 

темпοм прирοсту пοказника відпοвіднο дο пοпередньοгο періοду. 

Перелік пοказників οцінки внутрішньοї ефективнοсті управління 

підприємствοм пοданο в табл. 1.5 [10, с. 115]. 
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Таблиця 1.5 

Пοказники οцінки внутрішньοї ефективнοсті управління підприємствοм 

Складники οцінки Пοказники οцінки 

Οцінка 

ефективнοсті 

керуючοї 

підсистеми 

Οцінка 

ефективнοсті 

управлінськοгο 

персοналу 

кοефіцієнт кількіснοї та якіснοї укοмплектοванοсті 

персοналу управління; питοма вага управлінськοгο 

персοналу, який має стаж рοбοти на підприємстві та 

в галузі більш як 5 рοків; питοма вага персοналу 

управління вікοм від 30 дο 50 рοків; кοефіцієнт 

сталοсті персοналу управління; кοефіцієнт 

плиннοсті персοналу управління; кοефіцієнт 

заміщення персοналу управління; кοефіцієнт 

співвіднοшення темпів нарοщування οбсягу 

реалізації та темпів зрοстання фοнду зарοбітнοї 

плати персοналу управління; кοефіцієнт 

відпοвіднοсті середньοмісячнοї зарοбітнοї плати 

персοналу управління рівню реальнοї зарοбітнοї 

плати; рентабельність витрат на управління. 

Οцінка 

ефективнοсті 

οрганізаційнοї 

структури 

управління 

кοефіцієнти дοтримання нοрм керοванοсті ланοк 

управління; кοефіцієнт співвіднοшення темпів 

нарοщування οбсягу реалізації та темпів зрοстання 

структурнοї централізації; кοефіцієнт 

співвіднοшення темпів нарοщування οбсягу 

реалізації та темпів зрοстання кількіснοї 

централізації; кοефіцієнт співвіднοшення темпів 

нарοщування οбсягу реалізації та темпів зрοстання 

централізації управління; кοефіцієнт відпοвіднοсті 

пοсаді; кοефіцієнти співвіднοшення темпів 

нарοщування οбсягу реалізації та темпів зрοстання 

фοрмалізації персοналу апарату управління та 

структурних підрοзділів. 

 

Οцінка 

ефективнοсті 

технοлοгії 

управління 

кοефіцієнт οперативнοсті рοбοти з дοкументами та 

іншими джерелами інфοрмації; кοефіцієнт 

викοристання інфοрмації; кοефіцієнт пοвнοти 

реалізації управлінських рішень; кοефіцієнт 

οхοплення функцій управління автοматизацією; 

кοефіцієнт зрοстання технічнοї οзбрοєнοсті 

управлінськοї праці; рентабельність викοристання 

οснοвних засοбів адміністративнοгο призначення;  
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Прοдοвження табл. 1.5 

1 2 3 

  
питοма вага прοгресивних видів οргтехніки та ЕΟМ 

у загальній їх вартοсті. 

 

Οцінка 

ефективнοсті 

οрганізаційнοї 

культури 

рівень οрганізації діяльнοсті підрοзділів управління 

персοналοм; рівень стану трудοвοї дисципліни; 

рівень задοвοленοсті οрганізацією рοбοчих місць; 

рівень задοвοленοсті умοвами праці; рівень стану 

сοціальнο-психοлοгічнοгο клімату в кοлективі; 

рівень задοвοленοсті членствοм у кοлективі; рівень 

задοвοленοсті прийнятими на підприємстві нοрмами 

пοведінки працівників; рівень безпеки та οхοрοни 

праці; значення οсοбистοсті керівника для 

діяльнοсті οрганізації в цілοму; рівень урахування 

інтересів працівників при управлінні 

підприємствοм; рівень умοв сοціальнοгο рοзвитку й 

сοціальнοгο захисту персοналу. 

Οцінка 

ефективнοсті 

управління 

οпераційнοю 

діяльністю 

кοефіцієнт фοндοвіддачі οснοвних засοбів; 

кοефіцієнт οнοвлення οснοвних засοбів; кοефіцієнти 

фізичнοгο та мοральнοгο знοсу οснοвних засοбів; 

питοма вага οснοвних засοбів з οбмеженим правοм 

власнοсті; кοефіцієнт матеріалοвіддачі; 

рентабельність матеріальних витрат; кοефіцієнт 

викοристання вирοбничих пοтужнοстей; кοефіцієнт 

дοтримання нοрм екοлοгічнοсті οпераційнοї 

діяльнοсті; питοма вага витрат на виправлення 

браку в загальній сумі οпераційних витрат; 

рентабельність витрат οпераційнοї діяльнοсті. 

Οцінка 

ефективнοсті 

управління 

персοналοм 

кοефіцієнти кількіснοї та якіснοї укοмплектοванοсті 

кадрοвοгο складу підприємства; питοма вага 

працівників, які мають стаж рοбοти на підприємстві 

та в галузі більш як 5 рοків; питοма вага працівників 

вікοм від 25 дο 50 рοків; кοефіцієнт сталοсті 

персοналу підприємства; кοефіцієнт плиннοсті 

персοналу підприємства; кοефіцієнт заміщення 

персοналу підприємства; кοефіцієнт співвіднοшення 

темпів зрοстання середньοмісячнοї прοдуктивнοсті 

праці та середньοмісячнοї зарοбітнοї плати 

персοналу підприємства; кοефіцієнт відпοвіднοсті 

середньοмісячнοї зарοбітнοї плати персοналу 

підприємства рівню реальнοї зарοбітнοї плати. 

Οцінка 

ефективнοсті  

кοефіцієнт фінансοвοї незалежнοсті; кοефіцієнт 

фінансοвοгο ризику; кοефіцієнт забезпеченοсті  

Прοдοвження таблиці 1.5 



 24 

Прοдοвження табл. 1.5 

1 2 3 

 

управління 

фінансοвοю 

діяльністю 

οбοрοтними засοбами; кοефіцієнт дοвгοстрοкοвοї 

фінансοвοї незалежнοсті; рентабельність власнοгο 

капіталу; кοефіцієнти ліквіднοсті; кοефіцієнт 

співвіднοшення дебітοрськοї та кредитοрськοї 

забοргοванοсті; кοефіцієнти οбοрοтнοсті 

дебітοрськοї та кредитοрськοї забοргοванοсті; 

питοма вага пοзитивнοгο грοшοвοгο пοтοку 

οпераційнοї діяльнοсті в загальній йοгο сумі; 

питοма вага від’ємнοгο грοшοвοгο пοтοку 

οпераційнοї діяльнοсті в загальній йοгο сумі; 

кοефіцієнт ліквіднοсті грοшοвοгο пοтοку 

οпераційнοї діяльнοсті. 

Οцінка 

ефективнοсті 

керуючοї 

підсистеми 

Οцінка 

ефективнοсті 

управління 

маркетингοвοю 

діяльністю 

кοефіцієнт ринкοвοї частки прοдукції підприємства 

на націοнальнοму ринку; кοефіцієнт еластичнοсті 

пοпиту на прοдукцію; кοефіцієнт зміни οбсягу 

реалізації прοдукції; рентабельність прοдажу; 

кοефіцієнт співвіднοшення темпів нарοщування 

οбсягу реалізації та темпів зрοстання сοбівартοсті 

реалізοванοї прοдукції; кοефіцієнт οбοрοтнοсті 

гοтοвοї прοдукції та тοварів; кοефіцієнт οкупнοсті 

витрат у маркетингοву діяльність; кοефіцієнт 

οкупнοсті витрат на рекламну діяльність; питοма 

вага суми штрафів за несвοєчасне відвантаження 

прοдукції в загальній сумі штрафних санкцій. 

Οцінка 

ефективнοсті 

управління 

інвестиційнοю 

діяльністю 

кοефіцієнт реальнοї вартοсті майна; кοефіцієнт 

забезпеченοсті неοбοрοтних активів власним 

капіталοм; кοефіцієнт забезпеченοсті власними 

οбοрοтними засοбами; кοефіцієнт маневренοсті; 

рентабельність інвестицій у неοбοрοтні активи; 

рентабельність інвестицій в οбοрοтні активи; 

питοма вага власних кοштів у загальній сумі 

реальнοгο інвестування; рентабельність фінансοвих 

інвестицій; питοма вага власних кοштів у 

фінансοвοму інвестуванні; рентабельність 

інвестοванοгο в підприємствο капіталу; кοефіцієнт 

виплати прοцентів. 

Οцінка 

ефективнοсті 

управління 

іннοваційнοю 

діяльністю 

кοефіцієнт зрοстання суми витрат на дοслідження, 

рοзрοбку та впрοвадження нοвих видів прοдукції; 

питοма вага висοкοтехнічнοгο οбладнання в 

загальній вартοсті οснοвних засοбів; кοефіцієнт 

зрοстання суми витрат на οсвοєння нοвих ринків  
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1 2 3 

 

Οцінка 

ефективнοсті 

управління 

іннοваційнοю 

діяльністю 

збуту; кοефіцієнт співвіднοшення темпів зрοстання 

прибутку від οпераційнοї діяльнοсті та темпів 

зрοстання витрат на іннοвації в маркетинг; 

кοефіцієнт зрοстання автοрських і суміжних з ними 

прав; питοма вага працівників та керівників, які 

підвищили кваліфікацію; кοефіцієнт зрοстання суми 

витрат на підбір, навчання та підвищення 

кваліфікації персοналу. 

 

Перелік пοказників οцінки зοвнішньοї ефективнοсті управління 

підприємствοм пοданο в табл. 1.6. 

Таблиця 1.6 

Пοказники οцінки зοвнішньοї ефективнοсті управління підприємствοм 

Складники οцінки Пοказники οцінки 

Збалансοваність 

інтересів між 

інвестοрами та 

підприємствοм 

рівень ділοвοї репутації підприємства; рівень кредитнοгο 

рейтингу підприємства; рівень задοвοленοсті базοю даних прο 

існуючих і мοжливих інвестοрів; рівень задοвοленοсті наявністю 

спеціальних засοбів кοмунікації; рівень задοвοленοсті наявністю 

ступеня рοтації інвестοрів; рівень задοвοленοсті прирοстοм 

вкладенοгο капіталу; рівень задοвοленοсті виплатοю прοцентів і 

дивідендів; рівень дοвіри дο керівництва підприємства; рівень 

задοвοленοсті дοступністю дο відпοвідних кредитних ресурсів; 

рівень дοвгοстрοкοвих стοсунків з інвестοрами. 

Збалансοваність 

інтересів між 

пοстачальниками та 

підприємствοм 

рівень ділοвοї репутації підприємства; рівень дοвіри дο 

пοстачальників (дο підприємства); рівень задοвοленοсті базοю 

даних прο існуючих і мοжливих пοстачальників; рівень 

задοвοленοсті οперативністю надхοдження інфοрмації прο/від 

пοстачальників; рівень задοвοленοсті спеціальними засοбами 

кοмунікації; рівень задοвοленοсті швидкістю та якістю пοставοк; 

рівень задοвοленοсті цінами та свοєчасністю οплати за пοставки; 

рівень задοвοленοсті системοю знижοк і відстрοчення οплати; 

рівень дοвгοстрοкοвих стοсунків з пοстачальниками; рівень 

задοвοленοсті дοступністю дο οснοвнοї інфοрмації, яка сприяє 

пοліпшенню пοставοк матеріальних ресурсів та надання пοслуг . 
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Складники οцінки Пοказники οцінки 

Збалансοваність 

інтересів між 

спοживачами та 

підприємствοм 

рівень ділοвοї репутації підприємства; рівень дοвіри дο 

спοживачів (дο підприємства); рівень задοвοленοсті мοжливістю 

здійснення мοнітοрингу думοк спοживачів; рівень задοвοленοсті 

базοю даних прο спοживачів підприємства; рівень задοвοленοсті 

οперативністю надхοдження інфοрмації прο/від спοживачів; 

рівень задοвοленοсті спеціальними засοбами кοмунікації; рівень 

задοвοленοсті швидкістю та якістю пοставки прοдукції; рівень 

задοвοленοсті цінами на прοдукцію та системοю знижοк; рівень 

задοвοленοсті свοєчасністю οплати за прοдукцію; рівень 

дοвгοстрοкοвих стοсунків зі спοживачами. 

Збалансοваність 

інтересів між 

οрганами, щο 

регламентують, та 

підприємствοм 

рівень задοвοленοсті дοтриманням вимοг закοнів і закοнοдавчих 

актів; рівень дοстοвірнοї звітнοсті прο діяльність підприємства і 

пοдатки; рівень задοвοленοсті свοєчаснοю οплатοю державних 

пοдатків та збοрів; рівень задοвοленοсті стабільністю та ясністю 

нοрмативнοї бази, яка регламентує діяльність підприємства; 

рівень задοвοленοсті наявністю джерел бюджетнοгο фінансування 

в діяльнοсті підприємства; рівень задοвοленοсті захοдами οрганів 

державнοї влади; рівень задοвοленοсті висοким рівнем 

кοмпетенції апарату чинοвників. 

Збалансοваність 

інтересів між 

οрганами, щο 

регламентують, та 

підприємствοм 

рівень задοвοленοсті дοтриманням вимοг закοнів і закοнοдавчих 

актів; рівень дοстοвірнοї звітнοсті прο діяльність підприємства і 

пοдатки; рівень задοвοленοсті свοєчаснοю οплатοю державних 

пοдатків та збοрів; рівень задοвοленοсті стабільністю та ясністю 

нοрмативнοї бази, яка регламентує діяльність підприємства; 

рівень задοвοленοсті наявністю джерел бюджетнοгο 

фінансування в діяльнοсті підприємства; рівень задοвοленοсті 

захοдами οрганів державнοї влади; рівень задοвοленοсті висοким 

рівнем кοмпетенції апарату чинοвників. 

Збалансοваність 

інтересів між 

кοнкурентами та 

підприємствοм 

рівень задοвοленοсті οперативністю реакції підприємства на 

пοяву нοвοї прοдукції на ринку; рівень задοвοленοсті базοю 

даних прο кοнкурентів підприємства; рівень задοвοленοсті 

мοжливістю прοведення періοдичнοї οцінки стану кοнкурентів; 

рівень мοжливοсті οтримання вигοди від витрат на дοслідження 

стану кοнкуренції; рівень задοвοленοсті дοмοвленοстями прο 

спрοщення кοнкурентнοї бοрοтьби. 

 

Ефективність – це кοмплексна характеристика управління 

підприємства, яка відοбражає ступінь дοсягнення цілей йοгο діяльнοсті. Для 

її οцінювання має бути застοсοвана складна система пοказників, яка включає 

різні їх види (за спοсοбοм визначення, значенням та характерοм впливу на 

кінцевий результат). Включення дο загальнοї системи οцінювання 
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ефективнοсті управління підприємствοм значнοї кількοсті пοказників 

вимагає пοдальших дοсліджень в οбласті пοрівнюванοсті їхніх значень через 

приведення дο єдинοї шкали виміру. 

1.4. Механізм управління ефективністю діяльності підприємств  

В умовах сьогодення майже всі підприємства зіштовхуються з 

безліччю проблем, пов'язаних із нестабільною ситуацією на вітчизняному 

ринку, першими кроками до Європейського Союзу. Тому важливими 

постають питання вдосконалення або впровадження нових механізмів 

управління ефективністю, від яких залежатиме зростання прибутку, 

забезпечення високої соціальної ефективності функціонування трудового 

колективу, формування позитивного іміджу підприємства на ринку. 

Поняття «механізм управління» як важливий елемент менеджменту є 

відносно новим та недостатньо вивченим. Це засвідчує відсутність докладних 

пояснень щодо цього терміну в новітній економічній літературі. 

О. Страхова термін «механізм» застосовує у переносному сенсі та 

трактує його як систему, яка визначає порядок якого-небудь виду діяльності. 

Зазначений автор також поєднує це поняття зі словом «механічний» («той, 

що свідомо не регулюється»). Відтак, з її точки зору, при вживанні поняття 

«механізм» щодо управління слід передбачати створення такої системи, що 

забезпечила б постійний ефективний управлінський вплив, що спрямований 

на досягнення заданих результатів діяльності. 

Описує механізм як систему й В. Мухін. Цей науковець констатує, що 

управління є процесом, а система управління є механізмом, що забезпечує 

його. В свою чергу систему управління цей автор характеризує як сукупність 

2-х взаємодіючих підсистем (тобто, тієї, що керує – суб'єкт управління, й тієї, 

якою керують – об'єкт управління). Через це можна зазначити, що механізм 

управління досягається взаємодією суб'єкта й об'єкта управління, що 

забезпечують цей процес. 

Також системою, що утворюється із пов'язаних між собою ланок 

http://yak.vlynko.com/?p=528#_Toc91833509
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(підсистем), які об'єднують різні елементів та блоки, забезпечуючи в процесі 

їх взаємодії роботу всіх підсистем, іменує механізм управління відомий 

вітчизняний вчений Ф. Хміль. На його думку, діяльність елементів та блоків, 

в свою чергу, зумовлюється внутрішніми і зовнішніми приводами. Метою ж 

функціонування управлінського механізму є забезпечення взаємоузгодженої 

життєдіяльності соціальної, економічної та техніко-технологічної підсистем 

організації в стратегічному та оперативному періодах. Науковець дійшов 

зазначених висновків, спираючись на трактування поняття «механізм». 

За визначенням Г. Попова, механізми управління характеризують 

основоположні, фундаментальні "камені", на яких ґрунтується система 

управління.  До нього відносяться цілі, принципи, функції і методи 

управління. За Г. Поповим, механізм управління – це основа системи 

управління поряд із статичною керуючою системою (структура управління – 

кадри управління, органи управління, техніка тощо); керуючою системою у 

динаміці (процеси управління) й покращенням системи управління (як 

продовження особлива стадія динаміки). 

Е. Коротков констатує, що система та процес управління виступають 

необхідними, але ж недостатніми підставами його здійснення. Автор каже, 

що для ефективного управління, крім цілей, функцій, системи управління й 

управлінських рішень, також необхідним є існування певних мотивів 

трудової діяльності персоналу. Все це має враховуватися при розробці 

рішень, в процесі організації системи управління та в усіх вчинках 

керівництва. У такому випадку мотиви виступають як засоби впливу і стають 

важелями в управлінні. Уся ж сукупність мотивів діяльності, на яку 

опирається керівництво підприємства, і є механізмом управління. 

Отже, Е. Коротков означив механізм управління підприємством як 

сукупність мотивацій трудової активності працівників, що визначають як 

можливість, так і ефективність управління підприємством. Пізніше він 

доповнив своє визначення, і зазначив, що в термін механізму управління слід 

також додати інтереси людини, її соціально-психологічні установки, 



 29 

цінності, прагнення, почуття обов'язку тощо. 

О. Ястремська, В. Пономаренко, В. Луцківський підкреслюють 

особливе значення такої тріади, як «механізм управління – мотивація до 

праці – ефективність функціонування підприємства». 

Якщо раніше мотивацію персоналу здійснювали шляхом удосконалень 

в системі організації й оплати праці, то нині вона проводиться також і 

шляхом залучення персоналу підприємства до процесів діяльності, 

самовираження, самоствердження, успіху. Тож персонал, враховуючи ці 

умови, розглядається вже не як суто економічний ресурс, але як джерело 

розвитку підприємства та його потенціал, на чому здійснив акцент Е. 

Коротков. 

Тому мотивація до праці стає все більш активною ланкою в процесі 

механізмів управління, а уміння використати інтелектуальний потенціал 

підприємства трансформується на першочергове завдання, найбільш важливу 

сферу діяльності в механізмі управління підприємством. 

Паламарчук О. М. виділяє такі внутрішні фактори менеджменту на 

підприємстві: організаційні, структурні, економічні, технічні, 

адміністративні, матеріальні. Відповідно, головними видами механізму 

управління є: організаційний, економічний, структурний, організації 

управління, технічний, адміністративний та інформаційний. 

В словнику іншомовних слів слово «механізм» трактується двояко: 1) 

як внутрішня будова чого-небудь; 2) як сукупність процесів і станів, з яких 

складається яке-небудь явище. Переваги такого двоякого визначення є в 

тому, що першочергово слід знати, як саме побудовано цей об'єкт, для того, 

щоб згодом можна було б перейти до досліджень процесів його 

функціонування й розвитку. Далі, кажучи про управління ефективною 

діяльністю, слід зазначити, що управління представляє собою 

цілеспрямоване регулювання, оскільки мається на увазі присутність мети, а 

ефективність означена в цьому дослідженні як співвідношення результатів 

діяльності до цілей, потреб і засобів (витрат). 
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Куценко А. В. трактує «механізм управління» як оптимальну 

сукупність форм, методів, структур, засобів та функцій управління, що 

покликані сприяти ефективному оперативному регулюванню 

підприємницької діяльності для забезпечення відповідності фактичного 

економічного стану підприємства наміченим параметрам. 

З метою найбільш повного розкриття сутності управління 

ефективністю діяльності на підприємстві, слід виділити такі підсистеми в 

механізмі управління ефективністю: соціальний, економічний, 

організаційний, інформаційний, технічний та екологічний (див. рис. 1.2). 

 

Рис.1.2. Підсистеми у механізмі управління ефективністю діяльності 

підприємства 

 

У визначенні організаційного, економічного, соціального й технічного 

механізмів О. О. Барабаш розділяє погляди Є. Короткова, Є. Мінаєва, 

погоджується з ними. 

Інформаційний механізм управління ефективною діяльністю 

підприємства слід визначати як сукупність методів, технологій, способів, які 

повинні:  

- по-перше, забезпечувати збирання та оперативне отримання нової, 

актуальної та достовірної інформації щодо зовнішнього середовища 

управлінським персоналом на всіх рівнях підприємства, які структуровані 

відповідно до виконуваних персоналом завдань і функцій;  

- по-друге, створити оновлювану інформаційну базу з даними щодо 

діяльності підприємства із забезпеченням вільного доступу до неї;  

Підсистеми механізму управління 

ефективністю 

Економічна Екологічна  

Інформаційна 

Технічна Соціальна 

Організаційна 
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- по-третє, надавати актуальну інформацію щодо даного підприємства 

заінтересованим суб'єктам з боку зовнішнього середовища. 

Визначені складові в механізмі управління ефективною діяльністю 

підприємства є важливими. Вивчення кожної з таких складових навіть в змозі 

бути предметом окремого дослідження. 

В управлінні головне значення має економічний механізм, що значною 

мірою чинить вплив на формування та функціонування чинників 

організаційного механізму. За твердженнями керівників різних підприємств, 

в практичній діяльності ці механізми невіддільні один від іншого. 

В процесі розвідок теоретичних аспектів механізму керування 

ефективністю діяльності на підприємстві можна дійти висновків, що його 

роль в діяльності комерційного підприємства є значною, відтак він має: 

- відповідати цілям та завданням діяльності фірми. Тобто, серед засобів 

впливу, що передбачається для використання в управлінні, мають бути такі, 

що можуть ефективно працювати на досягнення даних цілей; 

- утворюватися не за чутливістю до впливу на кожну людину окремо, а 

за принципом групової динаміки. Це означатиме, що людину мають 

розглядати в контексті певного соціального середовища та в динаміці 

можливих змін, що відбуваються на підприємстві; 

- створити такі умови діяльності, що матимуть мотиваційні цінності. 

Умови, в яких працюватиме людина, можуть або мотивувати, або 

перешкоджати ефективній роботі. Механізм управління – це оточення для 

людини, яке створює їй відповідне ставлення до ефективної роботи та 

виконання функцій, до керівництва і рядових колег; 

- орієнтуватися на певні, найбільш ефективні, методи і засоби 

управління, які має в активі керівництво; 

- мати потенціал для удосконалення та розвитку. Слід постійно 

коригувати механізм управління ефективною діяльністю підприємства, адже 

як наслідок тих, або інших обставин відбуваються зміни в системі цінностей, 

інтересів і мотивів, які далеко не завжди можна передбачити. Слід 
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зорієнтувати механізм управління в напрямку розпізнавання дієвих засобів 

впливу, збагачення найбільш ефективних, або заміну їх новими. Не можна 

рахувати, що сформовані і знайдені засоби впливу будуть постійними і не 

змінюватимуться; 

- визначати ефективний стиль управління. За багатьма ознаками він 

формується релевантно до механізмів управління, що визначають 

можливості використання одних чи інших методів управління; 

- опиратися на повноту і збалансованість у засобах впливу. Це важлива 

умова для ефективного використання механізмів управління ефективністю 

підприємства. Ігнорування ефективних засобів впливу погіршує імовірність 

успішного управління; 

- дотримуватися принципів моральності. 

Засоби і методи управління мають бути такими, що не суперечать 

принципам моральності, наприклад, це не може бути страх, моральний тиск 

чи шантаж. Побудова механізму управління ефективністю функціонування 

підприємства має виключати застосування подібних важелів. 

Таким чином, механізм управління ефективністю діяльності організації 

слід розглядати як складу систему, що включає підсистеми планування і 

прогнозування розвитку, мотивації, організації, інформаційного 

забезпечення. Формування дієвого економічного механізму сприятиме 

вирішенню важливої проблеми сучасного господарювання - підвищення 

конкурентоспроможності українських підприємств. 
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РОЗДІЛ 2.  АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  ДП «ДУАТЕКС» 

 

2.1. Загальна характеристика підприємства ДП «Дуатекс»  

Об’єктом дослідження в роботі обрано ДП «Дуатекс», яке розпочало  

свою діяльність у 2007 році. Згідно Статуту та Установчого Договору, 

підприємство створене у відповідності із Господарським кодексом України, 

шляхом об`єднання майна Учасників і набуло статусу юридичної особи з 

моменту його державної реєстрації.  

Товариство має самостійний баланс, розрахунковий та валютний 

рахунки у банківських установах, має круглу печатку та штампи зі своєю 

повною назвою, інші печатки та бланки зі своїми найменуваннями, має 

власний товарний знак та інші реквізити.  

Адреса підприємства: 81600 Львівська область, м. Миколаїв,  вул. 

Львівське шоссе,3. 

Основний напрямок діяльності ДП «Дуатекс» -  виробництво готових  

швейних виробів (блузи, сукні, брюки, жакети жіночі) з давальницької 

сировини. Організаційна структура підприємства ДП «Дуатекс» наведена на 

рис. 2.1. 

http://yak.vlynko.com/?p=528#_Toc91833510
http://yak.vlynko.com/?p=528#_Toc91833511
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Рис. 2.1.  Організаційна структура ДП «Дуатекс»  

 

На підприємстві працює 109 осіб. Виробнича структура підприємства 

вкладається з швейного цеху (2 бригади), розкрійного цеху (2 бригади), 

пакувального цеху. Праця в 2 зміни - швейний і розкрійний цехи, решта 

працює в 1 зміну. 

Основні ринки збуту та основні клієнти підприємства - торгівельні 

організації м. Львів, Львівської області та інших регіонів України. Основні 

методи продажу - безготівковий розрахунок. Ціни доступні середньому 

споживачу та залежать від стабільності цінової політики держави та доходів 

населення. Основними конкурентами є інші швейні фабрики України, що 

виготовляють швейний одяг. Висока якість продукції підприємства знайома 

не тільки в Україні, а і далеко за її межами.  

Підприємство планує подальше придбання виробничих активів за 
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рахунок власних обігових коштів. Основні постачальники сировини та 

матеріалів: ПрАТ «КСК «Чексіл», ТОВ  «Гросс Мода», ПП Кульга. 

Політика фінансування діяльності є одним із основних напрямків 

розробки загальної фінансової політики ДП «Дуатекс». З метою її розробки, 

підприємством передусім проводиться бюджетування на майбутній період та 

здійснюється фактичний аналіз показників діяльності, в т.ч. структури 

активів та пасивів. На підставі даних аналізу та прогнозів подальшого 

розвитку приймаються рішення, про залучення або не залучення додаткових 

коштів. Підприємство відходить від практики залучення банківських 

кредитів і розраховує на достатність робочого капіталу для вирішення 

поточних потреб. 

Для узагальнення інформації про фінансово-господарську діяльність 

підприємства ДП «Дуатекс» проведу аналіз фінансових результатів його 

діяльності. Основним джерелом даних для аналізу є форма № 2 Звіт про 

фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).  

Динаміка аналізу фінансових результатів діяльності ДП «Дуатекс» за 

2015-2017 роки наведена в табл..2.1. 
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Таблиця 2.1                

Динаміка аналізу фінансових результатів діяльності ДП «Дуатекс» за 2015-

2017 рр.,тис. грн.                 

Показники 2015 

рік 

2016 

рік 

2017 

рік 

Відхилення,  

 (+,-) 

Відхилення, 

% 

2017/ 

2015 

2017/ 

2016 

2017/ 

2015 

2017/ 

2016 

Чистий дохід від 

реалізації продукції  

7450 9923 14428 6978 4505 93,66 45,40 

Собівартість реалізова-

ної продукції  

6263 7912 12354 6091 4442 97,25 56,14 

Валовий     прибуток  1187 2011 2074 887 63 74,73 3,13 

Інші операційні доходи  258 839 1067 809 228 313,57 27,18 

Адміністративні 

витрати  

672 931 1366 694 435 103,27 46,72 

Витрати на збут 366 380 428 62 48 16,94 12,63 

Інші операційні 

витрати  

173 557 562 389 5 224,86 0,90 

Фінансовий результат 

від операційної 

діяльності 

234 982 785 551 -197 235,47 -20,06 

Інші фінансові доходи  2 7 27 25 20 1250,00 285,71 

Фінансові витрати  0 0 8 8 8 100,00 100,00 

Інші витрати  13 0 9 -4 9 -30,77 100,00 

Фінансовий результат 

до оподаткування 

223 989 795 572 -194 256,50 -19,62 

Витрати з податку на 

прибуток 

76 213 143 67 -70 88,16 -32,86 

Чистий фінансовий 

результат:  прибуток  

147 776 652 505 -124 343,54 -15,98 

 

Як видно з табл. 2.1, протягом 2015-2017 років показники діяльності 

ДП «Дуатекс» зазнали змін. Чиста виручка від реалізації зросла в 2017 році 
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порівняно з 2016 роком на 4505 тис. грн. (45,40%). За цей час собівартість 

реалізованих товарів зросла на                           4442 тис. грн. (56,14%). 

Валовий  прибуток підприємства зріс проти 2016 року на                 63 тис. 

грн. (3,13%). 

Інші операційні доходи ДП «Дуатекс» зросли в 2017 році проти 

2015року на                228 тис. грн. (27,18%). Негативно вплинуло на 

фінансові результати підприємства зростання в 2016 році проти 2015 року 

адміністративних витрат та витрат на збут на             435 тис. грн. (46,72%) та 

48 тис. грн. (12,63%) відповідно. Також зросли інші операційні витрати на 5 

тис. грн. (0,90%). Це призвело до зменшення зменшення фінансового 

результату від операційної діяльності на 197 тис. грн. (20,06%). 

Інші фінансові доходи ДП «Дуатекс» зросли в 2017 році проти 2016 

року на                20 тис. грн. (285,71%), а фінансові витрати на 8 тис. грн. 

(100,00%). Це призвело до зменшення фінансового результату до 

оподаткування на  194 тис. грн. (19,62%). Чистий прибуток ДП «Дуатекс» в 

2017 році зменшився на 124 тис. грн. (15,98%) порівняно з                2016 

роком та склав 652 тис. грн. 

Як видно з аналізу діяльність ДП «Дуатекс» зазнала негативних змін, зі 

збільшенням чистого доходу від реалізації продукції чистий прибуток 

навпаки зменшився. Отже, керівництву підприємства для покращення 

фінансового стану підприємства потрібно надалі краще проводити 

внутрішню політику, завданнями якої є пошук резервів економії витрат, 

впроваджувати заходи для підвищення доходів, підвищувати оборотність 

активів, вводити додаткові пільги та послуги для покупців та замовників. 

На наступні роки підприємство планує продовжити виконання своїх 

короткострокових і довгострокових планів, пов’язаних з розширенням ринків 

збуту, пошуком нових платоспроможних покупців, розробкою нової 

маркетингової стратегії та стратегії ціноутворення. Основною метою на 2018 

рік менеджмент компанії ставить підняття ефективності всіх показників 

діяльності, а саме: зменшення собівартості виробленої продукції за рахунок 
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пошуку нових постачальників сировини та нових швейних підприємств для 

виготовлення виробів на більш вигідних умовах, впровадженні 

високоефективної системи управління товарним рухом, підвищення 

ефективності роботи персоналу. 

 

 

2.2.  Аналіз фінансового стану підприємства як засіб підвищення 

ефективності його діяльності  

 

Фахове управління фінансами неодмінно потребує ґрунтовного їх 

аналізу, який дозволяє дати більш точну оцінку фінансовому стану 

підприємства та значно зменшити невизначеність ситуації, скориставшись 

сучасними кількісними методами дослідження. У зв'язку із зазначеним 

суттєво зростає значення фінансового аналізу, основний зміст якого – 

комплексне і системне вивчення фінансового стану організації чи 

підприємства та факторів, що чинять на нього вплив з метою оцінки ступеню 

фінансових ризиків та прогнозування значення прибутковості капіталу. 

Основною метою фінансової діяльності підприємств є отримання 

прибутку. Він може забезпечуватись шляхом збільшення об’ємів 

виробництва та реалізації продукції, збільшення маржинальності, 

нарощування власного капіталу і забезпечення стабільного фінансового 

стану. З цією метою необхідно весь час підтримувати платоспроможність та 

рентабельність підприємства, оптимальну структуру активів та пасивів 

балансу. 

Аналіз фінансового стану підприємств містить в собі наступні блоки 

(рис. 2.2): 

http://yak.vlynko.com/?p=528#_Toc91833512
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Рис. 2.2. Складові аналізу фінансового стану підприємства 

 

Здійсню аналіз  фінансового становища ДП «Дуатекс» за 2015-2017 рр. 

Найбільш доцільно розпочати аналіз фінансового стану із дослідження 

джерел формування і розміщення капіталу, оцінки якості управління 

активами і пасивами, визначення операційного і фінансового ризиків на 

підприємстві. 

Показники, що наводяться у балансі підприємства, характеризують 

його стан на певний момент, тому аналіз за даними балансу проводять за 

значеннями на початок та кінець звітного періоду. Загальний аналіз балансу 

підприємств включає:  

- порівняльний аналіз швидкості зміни валюти балансу (підсумкові 

значення активу або пасиву); 

- горизонтальний аналіз балансу; 

- вертикальний аналіз балансу. 
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Горизонтальний аналіз - це порівняння величини окремих статей, 

розділів та валюти балансу за декілька періодів. На підставі цього 

визначають напрями й тенденції зміни зазначених показників (темп 

зростання, абсолютний приріст, темп приросту). В першу чергу зіставляють 

валюту балансу за 2 та більше періоди, збільшення якої зазвичай означає 

позитивні зміни в господарській діяльності. Одночасно слід звертати увагу на 

те, за рахунок яких саме розділів чи статей відбулися ці зміни. 

Горизонтальний аналіз проводять за окремими статтями балансу, за 

розділами балансу з виділенням окремих статей. 

Вертикальний аналіз дає можливість оцінити якість балансу з погляду 

його структури та тенденцій зміни показників. Порівнюючи структурні зміни 

в активній і пасивній частинах балансу, можна говорити про зміни джерел 

надходження нових коштів та напрямках їх використання. 

Узагальнююче підсумок результатів аналізу балансу відображають 

відношенням темпів зростання: 

- основного капіталу та майна підприємства; 

- оборотного капіталу та майна підприємства; 

- реальних активів та майна підприємства; 

- оборотного та основного капіталу; 

- обсягу реалізації та майна підприємства; 

- власного капіталу та джерел коштів; 

- прибутку та майна підприємства. 

Основним джерелом для аналізу статей балансу ДП «Дуатекс» є форма 

№ 1-м Баланс (Звіт про фінансовий стан) . 

Проведу аналіз динаміки і структури активів та пасивів балансу 

підприємства ДП «Дуатекс» за 2015-2017 роки. Аналіз динаміки  активів 

балансу підприємства ДП «Дуатекс» наведено в табл. 2.2. 
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Таблиця 2.2 

Аналіз динаміки активів підприємства ДП «Дуатекс» за 2015-2017 рр., тис. 

грн. 

Статті активів 2015 

 рік 

2016 

рік 

2017 

рік 

Відхилення 

2017 /2015 

Відхилення 

2017/2016 

 (+,-) %  (+,-) % 

1. Необоротні акти-

ви всього, в т.ч.: 

464 484 704 240 51,72 220 45,45 

Нематеріальні 

активи 

0 0 1 1 100,00 1 100,00 

Основні засоби 464 484 703 239 51,51 219 45,25 

2. Оборотні активи 

всього, в т.ч.: 

465 1294 1754 1289 277,20 460 35,55 

Запаси  38 66 107 69 181,58 41 62,12 

Дебіторська забор-

гованість за продук-

цію, товари, роботи, 

послуги 

77 97 201 124 161,04 104 107,22 

Дебіторська забор-

гованість за розра-

хунками з бюдже-

том 

85 105 207 122 143,53 102 97,14 

Інша поточна дебі-

торська заборгова-

ність  

35 126 304 269 768,57 178 141,27 

Поточні фінансові 

інвестиції  

23 11 0 -23 -100,00 -11 -100,00 

Гроші та їх еквіва-

ленти  

188 848 913 725 385,64 65 7,67 

Інші оборотні акти-

ви  

19 41 22 3 15,79 -19 -46,34 

Баланс  929 1778 2458 1529 164,59 680 38,25 

 

Обсяг необоротних активів ДП «Дуатекс» в 2017 році складає 704 тис. 

грн., тобто на 220 тис. грн. (45,45%) більше порівняно з 2016 роком, та на 240 

тис. грн. (51,72%) порівняно з 2015 р.  

Збільшення обсягу оборотних активів в 2017 році проти 2016 року 

відбулося за рахунок  збільшення основних засобів підприємства на 219 тис. 
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грн. (45,22%) та нематеріальних активів на 1 тис. грн. (100%). 

Обсяг оборотних активів в 2017 році складає 1754 тис. грн., тобто на 

1289 тис. грн. (277,20%) більше  порівняно з 2015 р.  та на 460 тис. грн. 

(35,55%) більше  порівняно з 2016 р.  

Збільшення обсягу оборотних активів відбулося за рахунок  збільшення 

запасів на 69 тис. грн. (181,58%) проти 2015 року та на 41 тис. грн. (62,12%) 

проти 2016 року. 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 

склала в 2017 році 201 тис.грн., що на 124 тис. грн. (161,04%)  більше проти 

2015 року та на на 104 тис. грн. (107,22%)  більше проти 2016 року.  

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом та інша 

поточна дебіторська заборгованість  також зросла в 2017 році проти 2016 

року на 102 тис. грн. (97,14%) та на 178 тис. грн. (141,27%) відповідно. 

Сума грошових коштів в 2017 році збільшились на 725 тис. грн. 

(385,64%) проти 2015 року та на 65 тис. грн. (7,67%) проти 2016 року і склала 

913 тис.грн.  Наявність значних залишків грошових коштів протягом 

тривалого часу може бути результатом неправильного використання 

оборотних засобів; грошові кошти повинні швидко залучатися в здійснення 

інвестиційних проектів і в оборот для отримання прибутку шляхом 

розширення діяльності ДП «Дуатекс».  

Поточні фінансові інвестиції  навпаки зменшились в 2017 році проти 

2016 року на на 11 тис. грн. (100,00%) та на 23 тис. грн. (100,00%) проти 2015 

року. 

Інші оборотні активи в 2017 році збільшились на 3 тис. грн. (15,79%) 

проти 2016 року та навпаки зменшились на 19 тис. грн. (46,34%) проти 2015 

року і склали 3 тис.грн.   

Загалом сума майна ДП «Дуатекс» в 2017 році склала 2458 тис. грн., що 

на 1529 тис. грн. (164,59%)  більше проти 2015 року та на 680 тис. грн. 

(38,25%)  більше проти 2016 року. 

Аналіз джерел майна ДП «Дуатекс» здійсню за даними пасиву балансу 
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(табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Аналіз динаміки джерел  майна підприємства ДП «Дуатекс» за 2015-2017 рр., 

тис. грн. 

Статті пасивів 2015  

рік 

2016 

рік 

2017 

рік 

Відхилення 

2017/2015 

Відхилення 

2017/ 2016 

абсол., 

(+,-) 

віднос., 

% 

абсол., 

(+,-) 

віднос., 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Власний капі-

тал всього, 

 в т.ч.: 

-64 712 1136 1200 1875,00 424 59,55 

Зареєстрований 

(пайовий) капі-

тал  

1051 1051 1051 0 0,00 0 0,00 

Капітал у доо-

цінках 

67 67 67 0 0,00 0 0,00 

Нерозподілений 

прибуток (непо-

критий збиток)  

-894 -118 306 1200 134,23 424 359,32 

Неоплачений 

капітал  

-288 -

288 

-

288 

0 0,00 0 0,00 

2. Поточні зобо-

в’язання всього,  

в т.ч.: 

993 1066 1322 329 33,13 256 24,02 

Поточна креди-

торська заборго-

ваність за това-

ри, роботи, пос-

луги  

218 319 453 235 107,80 134 42,01 
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                                                                                   Продовження табл.2.3 

Поточна креди-

торська заборго-

ваність за розра-

хунками з бюд-

жетом 

51 179 23 -28 -54,90 -156 -87,15 

Поточна креди-

торська заборго-

ваність за розра-

хунками зі стра-

хування 

46 43 88 42 91,30 45 104,65 

Поточна креди-

торська заборго-

ваність за розра-

хунками з опла-

ти праці 

100 95 179 79 79,00 84 88,42 

Поточна креди-

торська заборго-

ваність із внут-

рішніх розрахун-

ків 

5 0 0 -5 -100,00 0 0,00 

Поточні забезпе-

чення 

312 430 578 266 85,26 148 34,42 

Інші поточні 

зобов’язання 

261 0 1 -260 -99,62 1 100,00 

Баланс  929 1778 2458 1529 164,59 680 38,25 

 

Що стосується джерел майна ДП «Дуатекс» протягом 2015-2017 рр., то 

картина аналізу тут така. Спостерігається збільшення у  2017 р. порівняно з 

2016 р. суми власного капіталу на 424 тис. грн.(59,55%).  

Сума власного капіталу збільшилась за рахунок збільшення 

нерозподіленого прибутку на 424 тис.грн. (359,32%).  

Збільшилася в 2017 році також і сума поточних зобов’язань на 256 тис. 

грн. (24,02%) проти 2016 року та склала 1322 тис. грн.  

Сума поточних зобов’язань змінилась за рахунок збільшення 

кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги  на 134 тис. грн. 

(42,01%), за рахунок зменшення кредиторської заборгованості за за 
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розрахунками з бюджетом на 156 тис.грн. (87,15%) та за рахунок збільшення  

розрахунків з оплати праці та заборгованості зі страхування на 84 

тис.грн.(88,42%) та на 45 тис.грн.(104,65%)  відповідно. 

Також збільшилася в 2017 році поточні забезпечення та інші поточні 

зобов’язання  проти 2016 року на 148 тис.грн.(34,42%) та на 1 

тис.грн.(100,00%)  відповідно. 

Загалом сума джерел майна ДП «Дуатекс» в 2017 році склала 2458 тис. 

грн., що на 1529 тис. грн. (164,59%)  більше проти 2015 року та на 680 тис. 

грн. (38,25%)  більше проти 2016 року. 

Фінансовий стан підприємства в значній ступені залежний від 

доцільності і раціональності вкладень фінансових ресурсів у активи. Від того, 

які саме кошти (власні або залучені) вкладені у необоротні та оборотні 

засоби та скільки їх перебуває в сфері обігу, у грошовій та матеріальній 

формах, наскільки оптимальним є їх співвідношення – від цього залежать 

результати діяльності на підприємстві, а, відтак, і його фінансовий стан. 

Виходячи з цього, можу зробити висновок, що фінансові ресурси 

підприємства направляються на формування оборотних активів 

аналізованого підприємства. 

1. Аналіз структури активів на підприємстві ДП «Дуатекс» 

приведено у табл. 2.4. 

 

Таблиця 2.4 

Аналіз структури активів підприємства ДП «Дуатекс»  за 2015-2017 роки, % 

Статті активів % у 

структу

рі 2015 

р. 

% у 

структу

рі 2016 

р. 

% у 

структу

рі 2017 

р. 

Відхилення, (+,-) 

2017/2015 2017/ 

2016 

1 2 3 4 5 6 

1. Необоротні активи 

всього, в т.ч.: 

49,95 27,22 28,64 -21,31 1,42 
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                                                                                   Продовження табл.2.4 

Нематеріальні активи 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 

 

Основні засоби 49,95 27,22 28,60 -21,35 1,38 

2. Оборотні активи 

всього, в т.ч.: 

50,05 72,78 71,36 21,31 -1,42 

Запаси 4,09 3,71 4,35 0,26 0,64 

Дебіторська 

заборгованість за 

продукцію, товари, 

роботи, послуги 

8,29 5,46 8,18 -0,11 2,72 

Дебіторська 

заборгованість за 

розрахунками з 

бюджетом 

9,15 5,91 8,42 -0,73 2,52 

Інша поточна 

дебіторська 

заборгованість 

3,77 7,09 12,37 8,60 5,28 

Поточні фінансові 

інвестиції 

2,48 0,62 0,00 -2,48 -0,62 

Гроші та їх еквіваленти 20,24 47,69 37,14 16,91 -10,55 

Інші оборотні активи 2,05 2,31 0,90 -1,15 -1,41 

Баланс 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Отже, найбільшу частку у структурі  активів в 2017 році мають 

оборотні активи – 71,36%, що на 1,42% менше чим в 2016 р.  В 2017 р. в 

структурі оборотних активів найвагомішу частку складають грошові кошти – 

37,14%, що на 10,55% менше проти 2016 р. Дебіторська заборгованість за 

товари, роботи, продукцію та послуги має частку 8,18%, що на 2,72% більше 

порівняно з 2016 р., а частка дебіторської заборгованості по розрахунках з 

бюджетом. – зросла порівняно з 2016 р. на 2,52% і склала 8,42%. Частка 

іншої поточної дебіторської заборгованості - 12,37%, що на 5,28 більше 

проти 2016 р. Поточні фінансові інвестиції у 2017 р. відсутні, їх частка 

зменшилась проти 2016 р. на 0,62%. 
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Аналіз структури джерел майна ДП «Дуатекс» за 2015-2017 рр.,% 

Статті пасивів % у 

структурі 

2015  

року 

% у 

структурі 

2016 

року 

% у 

структурі 

2017 

року 

Відхилення, (+,-) 

2017/  

2015 

2017/ 

 2016 

1 2 3 4 5 6 

1.Власний капітал всього, 

в т.ч.: 

-6,89 40,04 46,22 53,11 6,17 

Зареєстрований 

(пайовий) капітал 

113,13 59,11 42,76 -70,37 -16,35 

Капітал у дооцінках 7,21 3,77 2,73 -4,49 -1,04 

Нерозподілений прибу-

ток (непокритий збиток) 

-96,23 -6,64 12,45 108,68 19,09 

Неоплачений капітал -31,00 -16,20 -11,72 19,28 4,48 

2. Поточні зобов’язання 

всього,  в т.ч.: 

106,89 59,96 53,78 -53,11 -6,17 

Поточна кредиторська 

заборгованість за товари, 

роботи, послуги 

23,47 17,94 18,43 -5,04 0,49 

Поточна кредиторська 

заборгованість за розра-

хунками з бюджетом 

5,49 10,07 0,94 -4,55 -9,13 

Поточна кредиторська 

заборгованість за розра-

хунками зі страхування 

4,95 2,42 3,58 -1,37 1,16 

Поточна кредиторська 

заборгованість за розра-

хунками з оплати праці 

10,76 5,34 7,28 -3,48 1,94 

Поточна кредиторська 

заборгованість із внут-

рішніх розрахунків 

0,54 0,00 0,00 -0,54 0,00 

Поточні забезпечення 33,58 24,18 23,52 -10,07 -0,67 

Інші поточні 

зобов’язання 

28,09 0,00 0,04 -28,05 0,04 

Баланс 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Найбільшу частку у структурі  пасивів в 2017 році мають поточні 

зобов’язання  – 53,78%, що на 53,11% менше чим в 2015 році та 6,17% чим в 

2016 р. В структурі поточних зобов’язань найвагомішу частку складають 

поточні забезпечення та кредиторська заборгованість за роботи, товари, 

послуги – 23,52% та 18,43% відповідно. 

В 2017 році в структурі власного капіталу найвагомішу частку складає 

зареєстрований капітал – 42,76%, що на 16,35% менше  порівняно з 2016 р. 



 48 

Для оцінки фінансового стану ДП «Дуатекс» досліджу систему 

показників. Методика обрахунку показників для здійснення аналізу 

фінансового стану ДП «Дуатекс»  зводиться до розрахунків декількох груп 

показників, таких як: показники оцінки майнового стану, ліквідності, ділової 

активності, фінансової стійкості, платоспроможності (див. табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Система показників для комплексного оцінювання фінансового стану 

№ Показники Значення 

1 2 3 

1 Оцінка майнового стану: коефіцієнт 

зносу основних засобів, коефіцієнт 

оновлення, коефіцієнт вибуття та ін. 

Дають змогу визначити, наскільки 

ефективно використовується майно 

підприємства. 

2 Оцінка ділової активності: обсяг 

продажу готової продукції, робіт, 

послуг, прибутків, обсяг авансованого 

капіталу. 

Характеризують спроможністю підприєм-

ства ефективно використовувати свої 

ресурси.  

3 Оцінка ліквідності: коефіцієнт абсо-

лютної, критичної та поточної 

ліквідності. 

Характеризують здатність позичальника 

забезпечувати своєчасне виконання своїх 

зобов'язань, надають можливість перед-

бачати вірогідність та своєчасність 

повернення ним позики згідно з угодою.  

4 Оцінка платоспроможності: коефіці-

єнти абсолютної, термінової, проміж-

ної та загальної платоспроможності. 

Характеризують спроможність підприєм-

ства виконувати свої короткострокові та 

довгострокові зобов’язання за рахунок 

власних активів.  

5 Оцінка фінансової стійкості: коефі-

цієнт автономії, залежності, фінанси-

вого ризику, маневреності власного 

капіталу. 

Характеризують ефективність формування 

та використання грошових ресурсів, 

необхідних для нормальної господарської 

діяльності.  

6 Оцінка рентабельності: коефіцієнти 

рентабельності активів, власного 

капіталу, діяльності, продукції. 

Характеризують прибутковість діяльності 

підприємства. 

 

Потреба в об'єднанні фінансових коефіцієнтів в групи зумовлюється 

тим, що жодний фінансовий показник не має інформації, достатньої для 

прийняття управлінських рішень.  

Найпоширенішими є показники ліквідності, рентабельності 

(фінансових результатів), ділової активності й фінансової стійкості у 
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порівнянні з показниками майнового стану, ринкової активності та руху 

грошових коштів. 

При визначенні основних напрямів аналізу фінансового стану та 

формування системи фінансових показників перш за все слід виходити з мети 

аналізу, тобто, для яких потреб він виконується: або для обрахунку 

кредитоспроможності підприємства, або для визначення його 

конкурентоспроможності, чи для діагностування імовірності банкрутства. 

Класифікація і порядок розрахунків основних оцінних показників 

аналізу фінансового стану підприємства наведено в таблиці 2.7. 

Таблиця 2.7  

Класифікація та порядок розрахунків основних оцінних показників аналізу 

фінансового стану підприємства 

№ Показник Формула розрахунку Норматив 

1 2 3 4 

ОЦІНКА МАЙНОВОГО СТАНУ 

1. Майно підприємства Валюта балансу ↑ 

2. Коефіцієнт зносу основних 

засобів 

Знос / Первісна вартість ОЗ  ≤0,5, ↓ 

3. Коефіцієнт оновлення основ-

них засобів 

Введені в експлуатацію ОЗ / 

Первісна вартість ОЗ 

↑ 

4. Коефіцієнт вибуття основних 

засобів 

Виведені з експлуатації ОЗ / 

Первісна вартість ОЗ 

↓ (менший, 

ніж коефіцієнт 

оновлення) 

5. Коефіцієнт придатності основ-

них засобів 

Залишкова вартість ОЗ / Первісна 

вартість ОЗ 

≥0,5 

ОЦІНКА ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ 

1. Коефіцієнт забезпечення влас-

ними оборотними коштами 

(Власний капітал - Необоротні 

активи) / Оборотні кошти 

≥0,1 
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                                                                                Продовження табл.2.7 

2. Коефіцієнт покриття Оборотні кошти / Поточні 

зобов’язання 

>1 (2 – 2,5) 

3. Коефіцієнт швидкої ліквід-

ності 

Середньо- та високоліквідні 

оборотні кошти / Поточні 

зобов’язання 

0,5 – 0,8 

4. Коефіцієнт абсолютної ліквід-

ності 

Грошові кошти / Поточні 

зобов’язання 

>1 (0,25 – 

0,35) 

5. Чистий оборотний капітал, 

тис. грн. 

Оборотні кошти - Поточні 

зобов’язання 

>0, ↑ 

6. Частка оборотних коштів у 

активах 

Оборотні кошти / Валюта балансу  

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 

1. Коефіцієнт незалежності (ав-

тономії) 

 

Власний капітал / Валюта балансу 

 

≥0,5 

2. Коефіцієнт фінансової залеж-

ності 

Валюта балансу/ Власний капітал <2,0↓ 

3 Коефіцієнт стійкості фінан-

сування 

Власний капітал + Забезпечення 

наступних витрат і платежів + 

Довгострокові зобов’язання / 

Валюта балансу 

0,8-0,9, ↑ 

4. Коефіцієнт забезпеченості вла-

сними оборотними активами 

Оборотні кошти - Поточні 

зобов’язання / Оборотні кошти 

>0,1 

5. Коефіцієнт маневреності 

власного капіталу 

Оборотні кошти - Поточні 

зобов’язання / Власний капітал 

>0, ↑ 

ОЦІНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ 

1. Рентабельність активів Чистий прибуток / Середньорічна 

вартість активів 

↑ 

2. Рентабельність власного 

капіталу 

Чистий прибуток / Середньорічна 

вартість власного капіталу 

↑ 

3. Рентабельність діяльності Чистий прибуток / Чиста виручка 

від реалізації 

↑ 

4. Рентабельність реалізованої 

продукції 

Прибуток від реалізації / Чиста 

виручку від реалізації 

↑ 

ОЦІНКА ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ 

1. Коефіцієнт оборотності 

активів 

Чиста виручка від реалізації/ 

Середньорічна вартість активів 

↑ 
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Продовження табл.2.7 

2. Коефіцієнт оборотності 

власного капіталу 

Чиста виручка від реалізації/ 

Середньорічна вартість власного 

капіталу 

↑ 

3. Коефіцієнт оборотності креди-

торської заборгованості 

Чиста виручка від реалізації/ 

Середньорічна кредиторську 

заборгованість 

↑ 

4. Коефіцієнт оборотності дебі-

торської заборгованості 

Чиста виручка від реалізації/ 

Середньорічна дебіторська 

заборгованість 

↑ 

5. Період оборотності активів 365/ Коефіцієнт оборотності 

активів 

↓ 

6. Період оборотності власного 

капіталу 

365/ Коефіцієнт оборотності 

власного капіталу 

↓ 

 Період оборотності 

дебіторської заборгованості 

365/ Коефіцієнт оборотності 

дебіторської заборгованості 

↓ 

7. Період оборотності 

кредиторської заборгованості 

365/ Коефіцієнт оборотності 

кредиторської заборгованості 

↓ 

 

Оцінка фінансового стану, містить в собі аналіз кожного показника, що 

був отриманий при аналізі фінансового стану, з погляду на відповідність його 

нормальним для аналізованого підприємства значенням. Також проводиться 

ідентифікація факторів, які чинили влив на величини показників, та 

визначаються необхідні значення показників на перспективу, а також 

способи її досягнення. 

Майновий стан підприємства характеризується за допомогою 

комплексу показників, які дають уяву про структуру його активів. 

Розрахунки показників майнового стану ДП «Дуатекс» за 2014-2016 рр. 

наведено в таблиці 2.8. 

 

Таблиця 2.8 

Показники майнового стану підприємства ДП «Дуатекс» за 2015-2017 рр. 

Показник Формула для 

розрахунку 

2015 

рік 

2016 

рік 

2017 

рік 

Відхилення  
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Продовження табл.2.8 

     2017 / 

2015 

2017 / 

2016 

1 2 3 4 5 6 7 

Коефіцієнт 

зносу 

основних 

засобів 

Знос основних 

засобів 

Первісна вартість 

основних засобів 

0,394 0,427 0,372 -0,022 -0,055 

Коефіцієнт 

придатності 

основних 

засобів 

Первісна вартість 

основних засобів 

Знос основних 

засобів 

 

2,536 2,344 2,690 0,153 0,345 

Коефіцієнт 

оновлення 

основних 

засобів 

Збільшення за 

звітний період 

первісної вартості 

основних засобів 

Первісна вартість 

основних засобів 

0,003 0,092 0,246 0,243 0,153 

 

Коефіцієнт зносу основних засобів ДП «Дуатекс» зменшився в 2017 

році з 0,427 в 2016 році до 0,372, а коефіцієнт придатності основних засобів 

навпаки зріс на 0,345. Коефіцієнт оновлення основних засобів збільшився з 

0,092 в 2016 році до 0,246 в 2017 р., що можна охарактеризувати як 

позитивне досягнення. 

Рух основних засобів ДП «Дуатекс» змінився під впливом введення в 

дію нових  об'єктів та потужностей, вибуття зношених та морально 

застарілих основних  засобів. 

Одним з етапів аналізу фінансового стану ДП «Дуатекс» виступає 

оцінювання його платоспроможності та ліквідності. Ліквідність 

господарюючого суб'єкта засвідчує його можливість погашати накопичену 

заборгованість. Розрахунки коефіцієнтів ліквідності варто проводити 

враховуючи здійснену оцінку окремих активів за очікуваними сумами 
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доходів. Ліквідність визначає міру покриття зобов'язань підприємства його 

активами, строк для перетворення яких в грошову форму відповідає строкам 

погашення зобов'язань. В залежності від того, якими саме засобами платежу 

(активами) підприємство може оплатити свої зобов'язання, можуть бути 

розраховані 3 рівні платоспроможності. 

Зважаючи на різні ступені ліквідності активів, слід допустити, що 

далеко не всі з наявних активів можуть бути швидко реалізовані. Так само не 

всі поточні зобов'язання вимагатимуть одночасної негайної оплати. Тому при 

розрахунках показників ліквідності є необхідність оцінки кожного виду 

активів на ліквідність за сумою доходу, а поточних зобов'язань – за строками 

здійснення платежів. 

Розрахунок показників ліквідності ДП «Дуатекс»   наведено в табл. 2.9. 

 

Таблиця 2.9 

Показники оцінки ліквідності ДП «Дуатекс»  за 2015-2017 рр. 

Показник Формула для 

розрахунку 

2015 

рік 

2016 

рік 

2017 

рік 

Відхилення  

2017 / 

2015 

2017 / 

2016 

Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності 

Грошові кошти 

Короткострокові 

пасиви 

0,189 0,795 0,691 0,501 -0,105 

Коефіцієнт 

швидкої 

(проміжної) 

ліквідності 

Оборотні активи – 

запаси 

Короткострокові 

пасиви 

0,430 1,152 1,246 0,816 0,094 

Коефіцієнт 

поточної 

(загальної) 

ліквідності 

(покриття) 

Оборотні активи 

Короткострокові 

пасиви 

0,468 1,214 1,327 0,858 0,113 

 

Таким чином, у 2017 році порівняно з 2016 роком у ДП «Дуатекс»  

спостерігається зменшення коефіцієнта абсолютної ліквідності збільшився на 

0,105, що вказує на зменшення спроможності підприємства розраховуватися 
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за своїми зобов’язаннями перед контрагентами. Коефіцієнт швидкої 

(проміжної) ліквідності в 2017 році склав 1,246, що більше проти 2016 року 

на 0,094. Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності (покриття) має також 

тенденцію до збільшення, але в 2016 році він досяг нормативного значення 

(1-2,5). Це свідчить про те, що підприємство має ліквідний баланс.  

Динаміка показників ліквідності ДП «Дуатекс» за 2015-2017 рр. 

наведена на рис. 2.8. 

 

Надалі підприємству ДП «Дуатекс», щоб мати стійкий і незалежний 

фінансовий стан і бути здатним своєчасно розрахуватися зі своїми боргами 

слід вживати заходи задля зменшення обсягів поточних зобов’язань й 

налагодження ефективної політики в сфері розрахунків. 

Фінансова стабільність підприємства виступає однією з найбільш 

важливих характеристик фінансового стану підприємства та залежить від 

структури зобов'язань підприємства, характеризується співвідношенням 

власного і залученого капіталів.  

Фінансова стійкість передбачає, що ресурси, які вкладені в здійснення 

підприємницької діяльності, мають окупатися за рахунок надходжень 

грошових коштів від господарської діяльності, а отриманий прибуток має 

забезпечити самофінансування та незалежність підприємства від залучених 

ззовні активів. Фінансова стійкість - такий стан активів підприємства, що 

надає йому постійну гарантію платоспроможності. Фінансова стійкість 

підприємства має залежність від якості його активів і джерел їх формування. 

Але якщо активи на підприємстві сформовані в значній мірі за рахунок 

поточних зобов'язань – його фінансове становище буде нестійким. З 

наявними поточними зобов'язаннями слід здійснювати постійну роботу, 

покликану контролювати та своєчасно повертати їх у господарську 

діяльність підприємства через поточні зобов'язання інших активів. 

Оцінка фінансової стійкості підприємства проводиться шляхом 

розрахунків відносних показників (див. таблицю 2.10). 
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Таблиця 2.10 

Показники оцінки фінансової стійкості ДП «Дуатекс»  за 2015-2017 рр. 

Показник Формула для 

розрахунку 

2015 

рік 

2016 

рік 

2017 

рік 

Відхилення 

2017 / 

2015 

2017 

/ 

2016 

1 2 4 5 6 7 8 

Коефіцієнт 

незалежнос

ті 

(автономії) 

 

Власний капітал / 

Валюта балансу 

 

-0,069 0,400 0,446 0,515 0,045 

Коефіцієнт 

фінансової 

залежності 

Валюта балансу/ 

Власний капітал 

-14,516 2,497 2,164 16,679 -

0,333 

Коефіцієнт 

стійкості 

фінансуван

ня 

Власний капітал + 

Забезпечення 

наступних витрат і 

платежів + 

Довгострокові 

зобов’язання / 

Валюта балансу 

0,267 0,642 0,697 0,430 0,055 

Коефіцієнт 

забезпечен

о-сті 

власними 

оборотним

и активами 

Оборотні кошти - 

Поточні 

зобов’язання / 

Оборотні кошти 

-0,135 0,176 0,355 1,490 0,178 

Коефіцієнт 

маневренос

ті власного 

капіталу 

Оборотні кошти - 

Поточні 

зобов’язання / 

Власний капітал 

0,250 0,320 0,548 -7,702 0,227 

 

Коефіцієнт незалежності визначає питому вагу власного капіталу у 
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загальній сумі балансу. В 2017 р. він становив 0,446, що на 0,045 пунктів 

більше у порівнянні з 2016 р. 

Коефіцієнт фінансової залежності засвідчує зменшення в 2017 р. 

питомої ваги залучених коштів у фінансуванні ДП «Дуатекс»  на 0,333 у 

порівнянні з 2016р. 

Коефіцієнт стійкості фінансування позначує частину майна 

підприємства, що має фінансування за рахунок стійких джерел. Критичне 

його значення – 0,75. Значення його в ДП «Дуатекс» є нижчим 0,75, тож 

можна зробити висновки, що на цьому підприємстві недостає стійких джерел 

фінансування. 

Коефіцієнт забезпечення власними коштами розраховують як 

відношення різниці між власним капіталом підприємства і його 

необоротними активами до фактичної вартості оборотних активів, наявних у 

цього підприємства. Значення коефіцієнта забезпечення власними коштами є 

задовільним у разі перевищення значення 0,1. 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу засвідчує ступінь 

мобільності використання власних коштів на підприємстві. В 2017 році він 

досяг 0,548, що є позитивним результатом. 

На основі здійсненого аналізу показників фінансової стійкості можу 

зробити висновки, що на ДП «Дуатекс»  спостерігається недостатньо стійкий 

фінансовий стан. 

Підприємництво завжди здійснюється за певних економічних умов. 

Воно може бути успішним у випадку, коли його власники здатні дати 

адекватну оцінку наявним умовам, виявити напрями бажаних змін, 

пристосувати свою діяльність до цих умов, використавши по максимуму 

можливості, що в них є. 

Оцінити наскільки саме ефективно на підприємстві використовують 

свої ресурси (засоби) дозволяє аналіз його ділової активності. Саме цей 

показник обумовлює фінансову стійкість, платоспроможність та стабільність 

діяльності суб’єкта господарювання.  
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Сутність аналізу ділової активності полягає в дослідженні рівнів та 

динаміки різних фінансових коефіцієнтів – показників оборотності. 

Швидкість обороту активів на підприємстві є однією з характеристик його 

фінансової політики. Чим більшою є швидкість обороту активів, тим 

ефективнішою є діяльність підприємства. 

В залежності від швидкості обороту для забезпечення оптимального 

перебігу господарської діяльності необхідні й різні значення по окремих 

видах активів. Тому аналіз оборотності та використання активів посідає 

важливе значення при аналізі фінансового стану підприємства. 

Основні показники ділової активності ДП «Дуатекс»  узагальнені мною 

в таблиці 2.11. 

Таблиця 2.11 

Показники ділової активності (коефіцієнти оборотності) ДП «Дуатекс» за 

2015-2017 рр. 

Показник Формула для 

розрахунку 

2015 

рік 

2016  

рік 

2017 

 рік 

Відхилення  

2017 / 

2015 

2017 / 

2016 

Коефіцієнт 

оборотності 

активів 

Обсяг реалізації 

Середня сума 

активів 

8,628 7,331 6,812 -1,816 -0,519 

Коефіцієнт 

оборотності 

власного 

капіталу 

Обсяг реалізації 

Середня вартість 

власного 

капіталу 

-51,203 30,627 15,615 66,817 -15,012 

Коефіцієнт 

оборотності 

дебіторської 

заборгованості  

Обсяг реалізації 

Середня 

дебіторська 

заборгованість 

39,628 37,802 27,746 -11,882 -10,056 

Коефіцієнт 

оборотності 

кредиторської 

заборгованості 

Обсяг реалізації 

Середня 

кредиторська 

заборгованість 

15,801 18,794 20,925 5,125 2,132 

 

Таким чином, в ДП «Дуатекс» в 2017 р. порівняно з 2016 р., трапилось 

зменшення показників оборотності активів на 0,519, власного капіталу – на 

15,012 і дебіторської заборгованості – на 10,056, що можна охарактеризувати 
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як негативні результати. Проте збільшилася оборотність кредиторської 

заборгованості на 2,132 у порівнянні з 2016 р.. 

Засоби ДП «Дуатекс» перебувають у постійному русі та переходять з 

однієї стадії в іншу. А чим швидшим є кругообіг, тим більшим є обсяг 

продукції, що ДП «Дуатекс» може виробити. Сповільнення оборотності 

вимагає додаткового вкладення коштів і може призвести до погіршення 

фінансового стану на підприємстві. 

Відомо, що прискорення оборотності сприяє вивільненню коштів з 

обороту та досягненню економії. 

Період обороту характеризують кількістю днів, на протязі яких активи 

проходять всі стадії кругообігу. При придбанні активи з грошової форми 

переходять в продуктивну, набуваючи форму засобів виробництва; далі 

засоби виробництва набувають форми предметів обороту - готової продукції, 

переходячи з продуктивної форми в товарну; при продажі готова продукція 

знов набуває грошової форми, проте вже в розмірі, збільшеному на суму 

прибутку. Цей показник є найбільш наочним та забезпечує порівняння 

показників оборотності. Чим меншою є тривалість одного обороту, тим 

більш швидко майно здійснює кругообіг, тим ефективніше воно 

використовується підприємством. 

Розрахунок показників періоду обороту окремих видів активів ДП 

«Дуатекс»  представлено у табл. 2.12. 

Таким чином, період обороту активів ДП «Дуатекс» у 2017 р. 

порівняно з 2015 р. скоротився на 35 днів, але, порівняно з 2016 р. – на 1 

день. Період обороту власного капіталу зменшився на 15 днів проти 2016 р., 

а дебіторської заборгованості – на 10 днів. При цьому спостерігаю 

збільшення періоду обороту кредиторської заборгованості – на два дні проти 

2016р. 
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Таблиця 2.12 

Показники періоду обороту окремих видів активів ДП «Дуатекс» за 2015-

2017 рр. 

Показник Формула для 

розрахунку 

2015 

рік 

2016 

 рік 

2017 

 рік 

Відхилення  

2017 / 

2015 

2017/ 

2016 

Період 

обороту 

активів 

360 / Коефіцієнт 

оборотності 

активів 

42 7 7 -35 -1 

Період 

обороту 

власного 

капіталу 

360 / Коефіцієнт 

власного 

капіталу 

-7 31 16 23 -15 

Період 

обороту 

дебіторської 

заборгованост

і  

360 / Коефіцієнт 

оборотності 

дебіторської 

заборгованості  

9 38 28 19 -10 

Період 

обороту 

кредиторської 

заборгованост

і  

360 / Коефіцієнт 

оборотності 

кредиторської 

заборгованості 

23 19 21 -2 2 

 

Далі буде здійснено аналіз показників рентабельності ДП «Дуатекс». 

Відомо, що прибуток підприємства не є беззаперечним показником 

ефективності роботи, здійснених витрат чи використаного майна. Відтак для 

більш точного оцінювання ефективності роботи підприємства та 

використання ним майна застосовують показник рентабельності.  Вона 

уявляє собою відносний показник інтенсивності виробництва, що  

характеризує рівень окупності, прибутковості відповідних складників 

процесу виробництва чи сукупних витрат підприємства.  
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Показники рентабельності підприємства ДП «Дуатекс» за 2015-2017 рр. 

показані в таблиці 2.13. 

Таблиця 2.13 

Показники рентабельності підприємства ДП «Дуатекс»  за 2015-2017 рр.,% 

Показник Формула для 

розрахунку 

2015 

 рік 

2016 

 рік 

2017 

рік 

Відхилення, 

(+,-) 

2017/ 

2015 

2017/ 

2016 

Рентабельність 

активів  

Чистий 

прибуток 

Валюта 

активів 

15,82 43,64 26,53 10,70 -17,12 

Рентабельність 

власного 

капіталу 

Чистий 

прибуток 

Власний 

капітал 

-

229,6

9 

108,9

9 

57,39 287,08 -51,59 

Рентабельність 

реалізації 

продукції  

Прибуток від 

реалізації 

Виручка від 

реалізації 

продукції 

15,93 20,27 14,37 -1,56 -5,89 

Рентабельність 

діяльності 

Чистий 

прибуток 

Виручка від 

реалізації 

продукції 

1,97 7,82 4,52 2,55 -3,30 

 

Показники рентабельності активів та власного капіталу в 2017 році 

зменшились, порівняно з 2016 роком і складають 26,53% та 57,39% 

відповідно . 

Показники рентабельності реалізованої продукції та рентабельності 

діяльності підприємства зменшилися проти 2016 року на 5,89% та 3,30% 

відповідно.  

Аналіз показників рентабельності свідчить про не зовсім ефективне 

здійснення діяльності підприємства ДП «Дуатекс». 
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Підводячи підсумки на основі вище наведених показників, можна 

стверджувати,  що  діяльність  підприємство не  є на  вищому  рівні,  але  

впевнено до нього наближається. Більшість показників відповідають 

встановленим нормам і тільки деякі бажають бути кращими. Отже,  якщо 

керівництво ДП «Дуатекс» прийме міри щодо покращення становища, то  в  

близькому  майбутньому підприємство вийде на належний рівень. На мою 

думку, в  першу чергу,  треба звернути  увагу на обсяги поточних 

зобов’язань, високий рівень, яких і викликав  негативні  показники. 

Отже, проведений аналіз майнового стану, ліквідності, фінансової 

стійкості, рентабельності та ділової активності показує, що підприємство має 

не зовсім стабільний фінансовий стан. 

 

2.3. Оцінка показників ефективності діяльності підприємства 

Кінцеві результати роботи підприємства оцінюють за допомогою рівня 

ефективності господарської діяльності, тобто обсягом одержаного прибутку в 

загальному та в розрахунку на одиницю ресурсів. Прибуток й відносний 

показник прибутку – рентабельність – є головними показниками, що 

характеризують ефективність роботи підприємства та інтенсивність 

господарювання. Життєздатність підприємств набагато залежить від того, в 

якій мірі забезпечено фінансову віддачу ресурсів і наскільки можна досягти 

рівня прибутковості у процесі формування витрат. Співвідносити доходи і 

витрати є важливим завданням для кожного учасника господарювання. 

В процесі аналізу ефективності господарської діяльності за 

показниками фінансової звітності вирішують такі завдання: визначити обсяг 

та структуру абсолютної величини чистого прибутку на підприємстві; 

вивчити показники відносної прибутковості чи рентабельності, які можна 

розділити на 2 групи: показники прибутковості вкладених ресурсів (коштів) в 

підприємницьку діяльність (активи підприємства) та прибутковості 

здійснених в процесі господарювання підприємством витрат.  
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Одночасне дослідження цих показників дає можливість комплексної 

оцінки ефективності господарської діяльності підприємства (див. табл. 2.14). 

 

 

Таблиця 2.14 

Показники ефективності господарської діяльності ДП «Дуатекс»  за 2015-

2017 рр. 

Показник Формула для 

розрахунку 

2015 

 рік 

2016 

 рік 

2017 

рік 

Відхилення, 

(+,-) 

2017/ 

2015 

2017/ 

2016 

1 2 3 4 5 6 7 

Валова 

рентабель-ність 

(прибутко-

вість) 

виробничих 

витрат, % 

2.Ф. 2 (ряд. 2090 або 

2095): (ряд. 040) х 100 

18,95 25,4

2 

16,79 -2,16 -8,63 

Коефіцієнт 

окуп-ності 

виробничих 

витрат 

3.Ф. 2 (ряд. 2050) :                 

(ряд. 2090 або 2095) 

5,28 3,93 5,96 0,68 2,02 

Коефіцієнт 

окуп-ності 

чистого до-ходу 

4.Ф. 2 (ряд. 2000) :                  

(ряд. 2090 або 2095) 

6,28 4,93 6,96 0,68 2,02 

Рентабельність 

(прибутковість) 

основної діяль-

ності, % 

5.Ф. 2 (ряд. 2190 або 

2195): (сума ряд. 2050 

+ 2130 + 2150) х 100 

3,21 10,6

5 

5,55 2,34 -5,10 

Рентабельність 

(прибутковість) 

операційної 

діяль-ності 

6.Ф. 2 (ряд. 2190 чи 

2195) : (сума ряд. 

2050 + 2130 + 2150 + 

2180) х 100 

3,13 10,0

4 

5,34 2,21 -4,70 
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Продовження табл.2.14 

Рентабельність 

(прибутковість) 

іншої 

операційної 

діяльності,% 

7.Ф. 2 (ряд. 2120 -                    

ряд. 2180) : (ряд. 

2180) х 100 

49,13 50,6

3 

89,86 40,72 39,23 

Рентабельність 

(прибутковість) 

звичайної 

діяль-ності,% 

8.Ф. 2 (ряд. 2290 або 

2295): (сума ряд. 

2050, 2130, 2150, 

2180) х 100 

2,98 10,1

1 

5,40 2,42 -4,71 

Рентабельність 

(прибутковість) 

господарської 

діяльності,% 

9.Ф. 2 (ряд. 2290 або 

2295): (сума ряд. 

2050, 2130, 2150, 

2180) х 100 

2,98 10,1

1 

5,40 2,42 -4,71 

Рентабельність 

(прибутковість) 

підприємства,% 

10.Ф. 2 (ряд. 2350 або 

2355): (сума ряд. 

2050, 2130, 2150, 

2180) х 100 

1,97 7,93 4,43 2,47 -3,50 

Валова рента-

бельність 

(прибут-

ковість) 

виручки від 

реалізації про-

дукції (товарів, 

робіт, послуг) 

,% 

11.Ф.2 (ряд. 2090 або 

2095) : (ряд. 2000) х 

100 

15,93 20,2

7 

14,37 -1,56 -5,89 

Чиста рента-

бельність 

(прибут-

ковість) 

виручки від 

реалізації про-

дукції (товарів, 

робіт, послуг,% 

Ф.2 (ряд. 2350 

або 2355) : (ряд. 2000) 

х 100 

1,97 7,82 4,52 2,55 -3,30 

Рентабельність 

активів,% 

12.Ф.2 (ряд. 2350 чи 

2355) : Ф.1 (ряд. 1300 

графа 3 + 4) х 0,5 х 

100 

17,02 57,3

3 

30,78 13,76 -

26,55 
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Продовження табл.2.14 

Рентабельність 

(прибутковість) 

виручки від 

опе-раційної 

діяльно-сті,% 

13.Ф.2 (ряд. 2190 або 

2195) : (ряд. 2000 + 

ряд. 2120) х 100 

3,04 9,12 5,07 2,03 -4,06 

Коефіцієнт пок-

риття 

виробничих 

витрат 

14.Ф.2 (ряд. 2050) :                    

(ряд. 2000) 

0,84 0,80 0,86 0,02 0,06 

Коефіцієнт 

окуп-ності 

виробничих 

витрат 

15.Ф.2 (ряд. 2000) :                       

(ряд. 2050) 

1,19 1,25 1,17 -0,02 -0,09 

Коефіцієнт пок-

риття витрат 

опе-раційної 

діяльно-сті 

16.Ф.2 (сума ряд. 

2050, 2130, 2150, 

2180) :                (ряд. 

2000 + ряд. 2120) 

0,97 0,91 0,95 -0,02 0,04 

Коефіцієнт 

окуп-ності 

витрат опе-

раційної 

діяльно-сті 

17.Ф.2 (ряд. 2000 +                 

ряд. 2120) :                            

(сума ряд. 2050, 2130, 

2150, 2180) 

1,03 1,10 1,05 0,02 -0,05 

Коефіцієнт пок-

риття 

адміністра-

тивних витрат 

18.Ф.2 (ряд. 2130) : 

(ряд. 2000) 

0,09 0,09 0,08 -0,01 -0,02 

Коефіцієнт 

покри-тя витрат 

на збут 

19.Ф.2 (ряд. 2150) :                      

(ряд. 2000) 

0,05 0,04 0,03 -0,02 -0,01 

Коефіцієнт 

окуп-ності 

адміністра-

тивних витрат 

20.Ф.2 (ряд. 2000) :                   

(ряд. 2130) 

11,09 10,6

6 

10,56 -0,52 -0,10 

Коефіцієнт 

окуп-ності 

витрат на збут 

21.Ф.2 (ряд. 2000) :                    

(ряд. 2150) 

20,36 26,1

1 

33,71 13,36 7,60 
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Продовження табл.2.14 

Співвідношенн

я 

адміністративн

их витрат і 

собівар-тості 

реалізованої 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг) 

22.Ф.2 (ряд. 2130) :                    

(ряд. 2050) 

0,11 0,12 0,11 0,00 -0,01 

Співвідношенн

я витрат на збут 

і собівартості 

реалі-зованої 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг) 

Ф.2 (ряд. 2150) 

:                    (ряд. 

2050) 

0,06 0,05 0,03 -0,02 -0,01 

Частка 

адмініст-

ративних 

витрат у 

структурі 

опера-ційних 

витрат 

23.Ф.2 (ряд. 2130) :                    

(ряд. 2550) 

0,09 0,10 0,10 0,00 -0,01 

Частка витрат 

на збут у 

структурі 

операційних 

вит-рат 

24.Ф.2 (ряд. 2150) :                     

(ряд. 2550) 

0,05 0,04 0,03 -0,02 -0,01 

Коефіцієнт пок-

риття активів 

25.Ф.1 (ряд. 1300 

графа 3 + 4) х 0,5) : 

Ф.2 (ряд. 2000) 

0,12 0,14 0,15 0,03 0,01 

Коефіцієнт 

окуп-ності 

активів 

26.Ф.2 (ряд. 2000) : 

Ф.1 (ряд. 1300 графа 

3 + 4) х 0,5) 

8,63 7,33 6,81 -1,82 -0,52 

Коефіцієнт пок-

риття власного 

капіталу 

27.Ф.1 (ряд. 1495 

графа 3 + 4) х 0,5 : 

Ф.2 (ряд. 2000) 

-0,02 0,03 0,06 0,08 0,03 
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Продовження табл.2.14 

Коефіцієнт 

окуп-ності 

власного 

капіталу 

28.Ф.2 (ряд. 2000) :                       

Ф.1 (ряд. 1495 графа 

3 + 4) х 0,5 

-

51,20 

30,6

3 

15,61 66,82 -

15,01 

Фондов іддача  29.Ф.2 (ряд. 2000) :                       

Ф.1 (ряд. 1010 графа 

3 + 4) х 0,5 

15,63 20,9

3 

24,31 8,68 3,38 

Фондомісткість Ф.1 (ряд.1011 графа 3 

+ 4)х0,5 / Ф.2 

(ряд.2000) 

0,10 0,08 0,07 -0,03 -0,01 

Фондоо зброєніс

ть персон алу 

30.Ф.1 (ряд. 1011 

графа 3 + 4) х 0,5: Ф.5 

(середньооблікова 

чисельність 

працівників) 

7,89 7,52 9,00 1,12 1,48 

Продуктивність 

праці, тис. грн. 

31.Ф.2 (ряд. 2000) :  

32.Ф.5 

(середньооблікова 

чисельність 

працівників)                       

76,80 92,7

4 

132,3

7 

55,56 39,63 

Загальна еконо-

мічна 

рентабель-ність 

33.Ф.2 (ряд. 2290 

(2295) + ряд. 2250) х 

100 :                 (Ф.1 

ряд. 1300 (гр. 3 + 4) х 

0,5) 

25,83 73,0

7 

37,91 12,09 -

35,16 

Комерційна 

рен-табельність 

34.Ф.2 (ряд. 2290 

(2295) + ряд. 2250) х 

100 :                  Ф.2 

ряд. 2000 

2,99 9,97 5,57 2,57 -4,40 

 

Для здійснення оцінки ефективності господарської діяльності 

підприємства перш за все розраховують співвідношення за показниками 

чистого доходу, собівартості продукції і валового прибутку. Коефіцієнти 

співвідношень між валовим прибутком та собівартістю реалізованої 

продукції й чистим доходом характеризують валову рентабельність витрат 

виробництва і чистого доходу (виручки). 

Валова рентабельність є основним показником, що характеризує 
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валовий прибуток. Він визначає рівень, на який можна збільшити 

операційний прибуток шляхом зменшення адміністративних та збутових 

витрат. Валова рентабельність господарської діяльності підприємства ДП 

«Дуатекс» в 2017 році склала 16,79%, що менше проти 2016 року на 8,63%. 

Отже, можна зробити висновок, що ціна реалізації більша, ніж виробнича 

собівартість.  Коефіцієнт окупності виробничих витрат і чистого доходу 

навпаки зріс в 2017 році проти 2016 року на 2,02 пункти. 

Валова рентабельність виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) склала в 2017 році 14,37%, що на 5,89% менше проти 2016 року. А 

чиста рентабельність виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

зменшилась проти 2016 року на 3,30%. 

Рентабельність основної, операційної та звичайної  діяльності 

підприємства в 2017 році зменшилась проти 2016 року та склала 5,55%, 

5,34% та 5,40% відповідно. А рентабельність іншої операційної діяльності 

підприємства навпаки зросла на 39,23%. 

Рентабельність виручки від операційної діяльності ДП «Дуатекс» в 

2017 році склала 5,07%, що на 4,06% менше проти 2016 року. 

Коефіцієнт покриття виробничих витрат в 2017 році зріс проти 2016 

року на 0,06, а коефіцієнт окупності виробничих витрат навпаки зменшився 

на 0,09. 

Коефіцієнт покриття витрат операційної діяльності в 2017 році також 

зріс проти 2016 року на 0,04, а коефіцієнт окупності витрат операційної 

діяльності зменшився на 0,05. 

Коефіцієнт покриття адміністративних витрат та витрат на збут 

зменшився в 2017 році проти 2016 року та склали відповідно 0,08 та 0,03. 

Коефіцієнт окупності адміністративних витрат також зменшився проти 2015 

року на 0,10, коефіцієнт окупності витрат на збут навпаки зріс на 7,60. 

Співвідношення адміністративних витрат та витрат на збут  і 

собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) зменшилося на 

0,01 в 2017 році порівняно з 2016 роком, також зменшилася і їх частка у 
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структурі операційних витрат. 

Коефіцієнт покриття активів підприємства в 2017 році також зріс проти 

2016 року на 0,01, а коефіцієнт окупності активів зменшився на 0,52. А 

коефіцієнт покриття власного капіталу підприємства в 2017 році також зріс 

проти 2016 року на 0,03, а коефіцієнт окупності власного капіталу зменшився 

на 15,01. 

Фондовіддача та фондомісткість зумовлюють ефективність 

використання основних засобів. За звичайних умов підприємництва 

фондовіддача має тенденцію до збільшення, а фондомісткість має тенденцію 

до зменшення. Фондовіддача демонструє, яку суму чистого доходу одержить 

підприємство з 1 грн. коштів, вкладених в основні засоби. Збільшення 

фондовіддачі засвідчує підвищення ефективності використання основних 

засобів. Інший показник – фондомісткість – характеризує кошти, що 

витратило підприємство для формування основних засобів, з метою 

отримання однієї гривні чистого доходу. Зниження фондомісткості свідчить 

про підвищення ефективності використання основних засобів. 

Фондовіддача основних засобів ДП «Дуатекс» зросла в 2017 році проти 

2016 року на 3,38, що свідчить про збільшення ефективності використання 

основних засобів, а фондомісткість навпаки зменшилась на 0,01. 

Фондоозброєність персоналу підприємства склала в 2017 році 9,00тис. 

грн., що більше проти 2016 року на 1,48 тис. грн. 

Продуктивність праці персоналу на підприємстві ДП «Дуатекс» 

збільшилась в 2017  році проти 2015 року на 55,56 тис. грн., а проти 2016 

року на 39,63 тис. грн., що свідчить про покращення результатів праці 

персоналу і обумовлено це збільшенням доходу (виручки) від реалізації 

підприємства.  

Ефективне використання трудових ресурсів вимагає від адміністрації 

застосування не лише організаційно-розпорядчих методів управління, 

матеріального заохочення, а й формування у працівників відношення до 

підприємства як до власної справи. Тобто працівники повинні бачити 
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перспективу, бути зацікавленими у подальшій роботі в підприємстві, 

намагатися реалізувати власний потенціал саме на ньому. 

Загальна економічна рентабельність діяльності ДП «Дуатекс» в 2017 

році склала 37,91%, що на 35,16 % менше проти 2016 року. Комерційна 

рентабельність підприємства також зменшилась на 4,40% та склала 5,57%. 

Таким чином, як показав проведений аналіз,  показники ефективності 

діяльності підприємства ДП «Дуатекс» за 2015-2017 рр. зазнали змін. Валова 

рентабельність господарської діяльності підприємства ДП «Дуатекс» в 2017 

році склала 16,79%, що менше проти 2016 року на 8,63%. Отже, можна 

зробити висновок, що ціна реалізації більша, ніж виробнича собівартість. 

Рентабельність основної, операційної та звичайної  діяльності підприємства в 

2017 році зменшилась проти 2016 року та склала 5,55%, 5,34% та 5,40% 

відповідно. А рентабельність іншої операційної діяльності підприємства 

навпаки зросла на 39,23%. 

Фондовіддача основних засобів ДП «Дуатекс» зросла в 2017 році проти 

2016 року на 3,38, що свідчить про збільшення ефективності використання 

основних засобів, а фондомісткість навпаки зменшилась на 0,01. 

Фондоозброєність персоналу підприємства склала в 2017 році 9,00тис. грн., що 

більше проти 2016 року на 1,48 тис. грн. Продуктивність праці персоналу на 

підприємстві ДП «Дуатекс» збільшилась в 2017 році проти 2015 року на 

55,56 тис. грн., а проти 2016 року на 39,63 тис. грн., що свідчить про 

покращення результатів праці персоналу і обумовлено це збільшенням 

доходу (виручки) від реалізації підприємства. Ефективне використання 

трудових ресурсів вимагає від адміністрації застосування не лише 

організаційно-розпорядчих методів управління, матеріального заохочення, а 

й формування у працівників відношення до підприємства як до власної 

справи.  

Загальна економічна рентабельність діяльності ДП «Дуатекс» в 2017 

році склала 37,91%, що на 35,16 % менше проти 2016 року. Комерційна 

рентабельність підприємства також зменшилась на 4,40% та склала 5,57%. 
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Отже, проведений аналіз показав, що діяльність  підприємства ДП 

«Дуатекс» потребує удосконалення. Проведена оцінка показників 

ефективності діяльності створює важливе аналітичне підґрунтя для розробки 

умов ефективної діяльності аналізованого підприємства, визначення переліку 

заходів щодо підвищення його прибутковості. 
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РОЗДІЛ 3. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ  ПІДПРИЄМСТВА ДП «ДУАТЕКС» 

 

3.1. Напрями підвищення ефективності діяльності підприємства 

Розвиток ринкових відносин і становлення розвинених конкурентних 

відносин в Україні потребують впровадження сучасного організаційно-

економічного механізму, що здатний забезпечити стабільну 

високоприбуткову діяльність підприємств На практиці важливо віднайти 

дієві напрямки збільшення ефективності роботи підприємств. 

До резервів збільшення економічної ефективності виробництва 

відносять невикористані можливості зростання виробництва продукції у 

розрахунку на одиницю здійснених сукупних витрат завдячуючи більш 

раціональному застосовуванню всіх видів ресурсів на підприємстві. Основні 

чинники збільшення ефективності виробництва – підвищення технічного 

рівня, удосконалення управління, організації праці і виробництва, зміна 

обсягів та структури виробництва, покращення якості ресурсів та ін.  

Всі заходи зі збільшення ефективності діяльності на підприємстві ДП 

«Дуатекс»  можна звести до трьох основних напрямків: 

1) управління ресурсами і витратами; 

2) розвиток і вдосконалення виробництва й іншої діяльності; 

3) вдосконалення системи управління на підприємстві загалом та 

управління всіма видами діяльності підприємства зокрема (див. рис. 3.1). 

http://yak.vlynko.com/?p=528#_Toc91833513
http://yak.vlynko.com/?p=528#_Toc91833513
http://yak.vlynko.com/?p=528#_Toc91833514
http://yak.vlynko.com/?p=528#_Toc91833514
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Рис. 3.1. Пропоновані напрямки підвищення ефективності роботи ДП 

«Дуатекс» 

 

Результати виробництва як важливий компонент визначення 

ефективності роботи підприємства не варто переоцінювати. Слід розрізняти: 

- кінцеві результати процесу виробництва, які відбивають 

матеріалізований результат, що вимірюється обсягами продукції у 

натуральній та вартісній формах; 

- кінцеві народногосподарські результати роботи підприємства, що 

включають не одну лише кількість випущеної продукції, а й також її 

споживну вартість. Кінцевими результатами процесу виробничо-

господарської діяльності на підприємстві за аналізований період є чиста 

продукція (новостворена вартість), фінансовим результатом виробничо-

комерційної діяльності є прибуток. 

При формуванні системи показників ефективності діяльності 

підприємства, варто триматися певних принципів, зокрема: 

- забезпечення органічних взаємозв’язків між критеріями та системою 

конкретних показників ефективної діяльності; 

Напрями та заходи підвищення ефективності 

Напрям 2 – 

розвитку й удосконалення 

виробництва та іншої 

діяльності 

Напрям 3 – 

удосконалення системи 

управління підприємством 

та всіма видами 

його діяльності 

Напрям 1 – 

управління 

витратами і ресурсами 

- заходи щодо мобілізації 

внутрішніх та зовнішніх 

відносно підприємства 

факторів. Фактори 

внутрішнього середовища 

передбачають оперування 

ними на рівні підприємства. 

Зовнішні фактории 

відносяться до таких, якими 

управляти майже неможливо, 

оскільки потребують суттєвих 

структурних зрушень, 

розгалуження інфраструктури 

тощо 

- прискорення впровадження 

результатів НТП у практику 

діяльності підприємства; 

- удосконалення організаційної та 

виробничої систем управління, 

форм і методів організації 

діяльності, її  планування і 

мотивації; 

- підвищення якості і 

конкурентоспроможності 

виготовлюваної продукції; 

- удосконалення і постійне 

коригування всіх видів діяльності 

для забезпечення їх вимогам 

сучасності 

- заходи щодо підвищення 

поточної виробничої 

діяльності підприємства, що 

спонукають підприємство 

до раціонального 

використання природно- 

сировинних ресурсів: 

- зростання продуктивності 

праці і зменшення 

зарплатоємності 

виготовлення 

продукції; 

- зниження загальної 

ресурсомісткості 

виробництва 
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- відбиття ефективності використання усіх видів ресурсів, що 

застосовуються на виробництві; 

- можливостей застосування показників ефективності управління 

різними ланками виробництва; 

- виконання провідних показників стимулюючої функції при 

використанні резервів зростання ефективності виробництва. 

Рівень рентабельності на підприємстві залежить від розміру прибутку, 

обсягів товарної продукції, здійснених витрат виробництва та величини 

основних виробничих фондів й нормованих обігових засобів. Вагомими 

факторами, що забезпечують зростання прибутків і рентабельності 

підприємства, виступають економія матеріальних ресурсів, зростання 

продуктивності праці, збільшення фондовіддачі й рівня технічного прогресу, 

зокрема: автоматизації та механізації трудомістких процесів, вдосконалення 

організації виробництва тощо. Найбільш повне врахування на підприємстві 

зазначених факторів сприяє підвищенню ефективності його діяльності. 

Дослідивши напрямки і заходи підвищення ефективності діяльності ДП 

«Дуатекс», з’являється необхідність більшої конкретизації напрямків роботи 

по використанню головних внутрішніх та зовнішніх факторів підвищення 

ефективності діяльності, поміж яких слід виділити: 

1) технологію. Технологічні новинки, особливо впровадження сучасних 

форм автоматизації, застосування інформаційних технологій, чинять 

істотний вплив на обсяги й динаміку виробництва продукції. Вони 

спричиняють значні зміни технічного рівня і продуктивності устаткування, в 

методах та формах ведення трудових процесів, підготовці й кваліфікації 

кадрів; 

2) обладнання. Обладнанню належить вагоме місце у програмі 

поліпшення ефективності виробничої й іншої діяльності підприємства. 

Ефективність діючого устаткування перебуває в залежності не тільки від 

того, який його технічний рівень, а й від організації ремонтного і 

профілактичного обслуговування, дотримання оптимальних режимів 
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експлуатації, завантаження тощо; 

3) матеріальні ресурси. Енергія і матеріали чинять позитивний вплив на 

ефективність діяльності, якщо вирішуються проблеми енерго- і 

ресурсозбереження, проводяться заходи із зниження енергоємності та 

матеріаломісткості продукції, більш раціонального управління запасами і 

джерелами постачання; 

4) готову продукцію. Пропонована ДП «Дуатекс» продукція має бути 

на ринку в потрібний час і потрібному місці, за обґрунтованими і 

конкурентоспроможними цінами. Підприємство має відслідковувати 

відсутність економічних, організаційних чи маркетингових перешкод в 

ланцюжку поставок; 

5) працівників. Головним джерелом та визначальним чинником 

ефективності діяльності підприємства є його працівники всіх ланок – 

керівники, спеціалісти, менеджери, робітники. Їх ділові якості, 

продуктивність праці перебуває в залежності від систем мотивації, що діють 

на підприємстві, підтримання гарного соціального мікроклімату в колективі; 

6) організацію діяльності. Продуктивність трудового колективу, 

ефективне делегування відповідальності характеризують відповідну 

організацію діяльності підприємства, забезпечують необхідну координацію 

та спеціалізацію, а, відтак, і вищий рівень ефективності його 

функціонування; 

7) методи роботи. За наявності трудомістких процесів застосування 

більш досконалих технологій стає перспективним для зростання 

ефективності підприємства. Вдосконалення цих методів передбачає 

періодичний аналіз робочих місць, їх атестацію, заходи з підвищення 

кваліфікації персоналу, узагальнення нагромадженого в інших підприємствах 

досвіду та його використання на досліджуваному підприємстві; 

8) стиль управління. Він поєднує в собі професійну компетентність, 

етику взаємовідносин між працівниками і впливає на діяльності підприємства 

в цілому; 
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9) державну економічну і соціальну політику. Така політика чинить 

істотний вплив на ефективність виробництва; 

10) інституціональні механізми. Задля підвищення ефективності 

діяльності на підприємстві за певних його розмірів можуть бути створені 

організаційні передумови: дослідні організації, навчальні центри тощо; 

11) інфраструктуру. Передумовою зростання ефективності діяльності 

підприємства є рівень розвитку різноманітних супутніх інституцій ринку – 

банків, страхових організацій та ін. З цим загалом нема проблем. Хоча слід 

зазначити, що за умов виведення з ринку Національним банком України 

майже 80 банків зі 185, що колись існували, перед керівництвом будь-якого 

підприємства стоїть завдання вибору надійних банків; 

12) структурні зміни в українському суспільстві. Вони також чинять 

вплив на показники ефективності господарювання. Зокрема, важливими для 

розвитку є питання дерегулювання підприємницької діяльності та належної 

роботи податкової і судової систем. 

Також зазначимо, що досягнення успішності діяльності ДП «Дуатекс» 

нерозривно пов’язане із збільшенням його конкурентоспроможності. 

Діяльність на конкурентному ринку вимагає від суб’єкта господарювання 

постійного вдосконалення. Підприємство повинно володіти конкурентними 

перевагами, основні шляхи для їх отримання є такі: - бути кращим через 

постійні заходи з удосконалення діяльності і підвищення ефективності; 

послабити переваги конкурентів; змінити у вигідному для себе напрямку 

ринкове середовище. 

Оскільки реалізація двох останніх напрямів потребує неабияких зусиль, 

основним для отримання переваг на конкурентному ринку є підвищення 

ефективності власної діяльності. 

Таким чином, реалізація стратегії розвитку на підприємстві передбачає 

здійснення ефективної, результативної та конкурентоспроможної діяльності. 

Проблеми підвищення ефективності виробництва і діяльності ДП «Дуатекс» 

полягають у забезпеченні максимально можливих результатів на одиницю 
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витрачених матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Основними 

чинниками підвищення ефективності підприємства виступають підвищення 

технічного рівня, вдосконалення менеджменту, організації виробництва та 

праці, оптимізація обсягів і структури виробництва тощо. Лише комплексне 

покращення всіх зазначених чинників має забезпечити пристойні темпи 

збільшення ефективності виробництва ДП «Дуатекс». 

 

 

3.2. Підвищення ефективності діяльності підприємств на засадах 

ефективності використання трудового потенціалу  

 

Підвищення ефективності використання трудового потенціалу є одним 

із факторів подальшого ефективного розвитку діяльності підприємства ДП 

«Дуатекс». Для забезпечення підвищення ефективності використання 

трудового потенціалу необхідно визначити пріоритетні напрями 

удосконалення управління. Відповідно, щоб отримати необхідний результат, 

має бути забезпечений розвиток таких напрямів: 

- здійснення управління якістю трудового потенціалу як елементу 

системи управління конкурентоспроможністю підприємства та забезпечення 

випереджаючих темпів росту якості трудового потенціалу у порівнянні з 

темпами зростання конкурентоспроможності; 

- забезпечення реалізації функцій управління якістю на всіх стадіях 

життєвого циклу трудового потенціалу, що дозволяє розглядати систему 

управління як єдність взаємопов'язаних елементів; 

- розгляд управління якістю трудового потенціалу як елемента системи 

управління якістю на підприємстві. 

Рівень якості трудового потенціалу, необхідного і достатнього для 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства у короткостроковому та 

довгостроковому періодах, слід визначати в рамках поля якості трудового 

потенціалу (рис. 3.2). 
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Рис.3.2. Поле якості трудового потенціалу підприємства 

 

Верхня крива графіка, як правило, відображає прогнозні дані про якість 

трудового потенціалу і характеризує перспективну сторону розвитку 

трудового потенціалу. Якість такого трудового потенціалу дозволяє 

виробляти технічні, економічні та інші рішення, засновані на принципово 

нових наукових фактах, винаходах. Рівень якості трудового потенціалу при 

цьому відповідає рівню якості трудового потенціалу підприємства-лідера або 

перевищує його, що створює передумови забезпечення 

конкурентоспроможності (ОТПmах). 

Крива, що відображає динаміку показника ОГГПmах, характеризує той 

рівень якості трудового потенціалу, який досягнутий в попередній період 

часу. Такий рівень якості трудового потенціалу дозволяє підтримувати 

існуючий рівень конкурентоспроможності і не може створити умов для 

істотного підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

Показник ОТПномін характеризує номінальний рівень якості 

трудового потенціалу, який може забезпечити підприємство в даний момент 

часу при повній мобілізації ресурсів, що входять до трудового потенціалу. 

Він може відповідати рівню якості трудового потенціалу підприємства-лідера 

на галузевому, національному або світовому ринку. 
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Сучасне підприємство може забезпечувати високу 

конкурентоспроможність лише на основі задоволення підвищених вимог до 

якості трудового потенціалу (область ОТПномін<ОТПн<ОТПтах). При 

цьому вибір конкретного значення необхідного рівня якості (ОТПн) у межах 

позначеної області здійснюється на основі таких критеріїв:  

ІОТПн/ ІК>1  

ЕО = ОТПн / В --> тах,                                                                            

(3.1) 

де ЕО - ефективність витрат, пов'язаних із забезпеченням необхідного 

рівня якості трудового потенціалу; 

В - витрати на забезпечення необхідного рівня якості; 

ІК - запланований темп зростання конкурентоспроможності 

підприємства; 

ІОТПн - темп зростання якості трудового потенціалу, який повинен 

бути забезпечений для досягнення необхідного рівня якості трудового 

потенціалу. 

Тут  ІОТПн = ОТПн/ОТПф.                                                                        

(3.2) 

Необхідність забезпечення випереджаючих темпів зростання якості 

трудового потенціалу в порівнянні з темпами зростання 

конкурентоспроможності, яка обумовлена наукоємним характером сучасного 

виробництва і потребою у формуванні заділу науково-технічних ідей є 

основою підвищення конкурентоспроможності. 

Управління якістю трудового потенціалу створює умови для виявлення 

та мобілізації резервів покращення якості трудового потенціалу. 

Резерви підвищення якості трудового потенціалу підприємства є 

невикористаними можливостями, а також запасами і джерелами, звідки 

черпаються додатково нові сили і ресурси, необхідні для підвищення якості 

трудового потенціалу. Різні види таких резервів доцільно розглядати з 

погляду ряду ознак (табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 

Класифікація резервів підвищення якості трудового потенціалу підприємства 

Ознака класифікації Класифікаційні групи 

1 2 

За часом використання Поточні  

Перспективні 

За місцем виявлення та використання Народногосподарські 

Міжгалузеві 

Галузеві 

Внутрішньовиробничі 

За видами ресурсів і складових 

трудового потенціалу 

Кадрові  

Освітні 

За характером чинників, що впливають Технічні 

Соціально-психологічні 

Організаційні 

Економічні 

За масштабом розповсюдження 

результатів використання резервів 

Загальні  

Приватні 

За джерелом зростання якості трудового 

потенціалу 

Інтенсивного зростання  

Екстенсивного зростання 

За функціями діяльності підприємства Виробничі 

Позавиробничі 

Управлінські 

 

Диференціація резервів за часом використання дозволить виявити 

напрями першочергового використання резервів в режимі оперативної 

роботи підприємства, а також планувати формування і використання резервів 

у найбільш віддалені періоди часу в розрізі різних стадій життєвого циклу 

трудового потенціалу. Відповідно до даної ознаки виділяють поточні та 

перспективні резерви. 

Поточні резерви можуть бути закладені у недовикористанні наявних 
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якісних характеристик кадрової, освітньої та інноваційної складових 

трудового потенціалу. Це нереалізовані можливості вживаних засобів 

програмного забезпечення і власне комп'ютерної техніки, пов'язані, 

наприклад, із застосуванням її не як автоматичних робочих місць, а лише як 

друкуючих пристроїв, невикористання можливостей підвищення трудової 

активності працюючих і рівня їх кваліфікації, відхилення фактичного рівня 

завантаження матеріально-технічної бази учбових центрів підприємств та ін. 

Такі резерви можуть бути використані у будь-який момент часу і дати 

негайні результати. 

Перспективні резерви є можливостями підвищення якості трудового 

потенціалу в майбутньому. При цьому їх формування може бути здійснено в 

поточному періоді. Це нові професійні знання працівників, закладені в ході 

перепідготовки кадрів напередодні диверсифікації виробництва, придбання 

нових рекламних продуктів, освоєння яких планується у зв'язку з переходом 

на нові інформаційні технології та ін. 

Дослідження і використання резервів підвищення якості трудового 

потенціалу пов'язано з визначенням сфери їх утворення. Це пояснює 

необхідність градації резервів за місцем виявлення і використання. 

Відповідно до цього виділяють народногосподарські, міжгалузеві, 

галузеві та внутрішньовиробничі резерви підвищення якості трудового 

потенціалу. Міжгалузеві резерви виявляються в нереалізованих можливостях 

повного використання потенціалу галузей науки та освіти для підвищення 

якості виробництва, кваліфікації кадрів та ін. Галузеві резерви розкриваються 

на основі виявлення відхилень показників якості трудового потенціалу 

підприємства ДП «Дуатекс» від аналогічних показників в середньо 

галузевому значенні або показників підприємства-лідера галузі. 

Походження внутрішньовиробничих резервів визначається 

невикористаними можливостями підвищення якості трудового потенціалу 

підприємства ДП «Дуатекс». До них слід віднести відхилення фактичних 

показників якості трудового потенціалу від необхідного рівня, що 
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визначається вимогами забезпечення конкурентоспроможності. Такі 

відхилення можуть бути викликані невідповідністю кваліфікації працівників 

складності та науково-технічному рівню вирішуваних та управлінських 

задач, невикористанням технічних можливостей прогресивних способів 

внутрішньо фірмового навчання, наявністю нереалізованих можливостей 

підвищення якості трудового потенціалу за рахунок застосування 

ефективних методів управління та ін. 

Під кадровими резервами якості трудового потенціалу маються на увазі 

наявні, але ще невикористані можливості його підвищення за рахунок більш 

повного використання професійних знань і кваліфікаційного рівня кадрів 

підприємства, а також недовикористання можливостей приросту обсягів 

випуску продукції та її якості в результаті підвищення кваліфікації, 

недостатній ступінь упровадження вироблених працівниками підприємства 

раціоналізаторських пропозицій, винаходів, відхилення продуктивності праці 

промислово-виробничого персоналу та окремих його категорій від 

необхідного рівня фінансування підвищення якості кадрової складової 

трудового потенціалу запланованому. 

Освітні резерви підвищення якості трудового потенціалу пов'язані з 

відхиленням фактичної частки фахівців з вищою освітою в загальній 

кількості фахівців перспективного віку від нормативного рівня, 

нереалізованими можливостями самореалізації творчої і трудової активності 

працівників підприємства і невідповідністю системи внутрішньофірмового 

навчання необхідному рівню, недовикористанням можливостей 

перепідготовки та підвищення кваліфікації промислово-виробничого 

персоналу та ін. 

Інноваційні резерви є у підприємства додатковими джерелами 

поліпшення використання науково-інформаційних ресурсів: нереалізовані 

можливості підвищення інформаційної озброєності працівників, відхилення 

величини заділу науково-технічних ідей або диверсифікаційних проектів від 

необхідного рівня, недоліки в інформаційному забезпеченні діяльності 
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підприємства (недосягнення необхідного рівня оновлення інформації). 

Технічні резерви пов'язані з використанням можливостей 

вдосконалення інноваційної складової трудового потенціалу і визначаються 

областю нереалізованих можливостей технічного переозброєння, ліквідації 

«вузьких місць» і диспропорцій у використанні інноваційних елементів 

трудового потенціалу, впровадження прогресивних технологій і навчання. 

Соціально-психологічні резерви криються в тому, що 

недовикористання переваг соціального стимулювання, розвитку соціальних 

норм поведінки, виховання, соціального регулювання, задоволення 

культурних і освітніх потреб працівників підприємства, формування 

сприятливої психологічної атмосфери на підприємстві, що визначають 

можливості підвищити ефективність, продуктивність, найбільшою мірою 

забезпечують конкурентоспроможність підприємства. 

Організаційні резерви характеризуються нереалізованими 

можливостями підвищення якості трудового потенціалу за рахунок усунення 

недоліків в організації формування, використання і розвитку трудового 

потенціалу, невідповідності структури трудового потенціалу раціональному 

складу, кількісному співвідношенню і взаємозв'язкам між елементами 

трудового потенціалу. 

Економічні резерви визначаються невживаними можливостями 

здійснення інвестицій в трудовий потенціал, недостатнім використанням 

економічних нормативів для формування і вдосконалення планування 

трудового потенціалу, недостатнім застосуванням економічного 

стимулювання трудового потенціалу. 

Загальними слід вважати ті резерви, використання яких дозволить 

підвищити якість всіх елементів трудового потенціалу і формувати всю 

сукупність необхідних для забезпечення конкурентоспроможності 

властивостей трудового потенціалу відповідно до вимог їх вдосконалення. 

Наприклад, використання можливостей вдосконалення прогнозування, 

планування, організації, регулювання, обліку і контролю якості трудового 
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потенціалу. 

Приватними слід вважати ті резерви, використання яких сприяє 

підвищенню якості окремих елементів трудового потенціалу або спрямовано 

на певні властивості трудового потенціалу. В цю групу можна віднести 

збільшення масштабів морального і соціального стимулювання виховних 

методів. 

Резерви фінансових вкладень у забезпечення розвитку трудового 

потенціалу відносяться до групи резервів екстенсивного зростання, а резерви 

підвищення рентабельності цих вкладень - до групи резервів інтенсивного 

зростання. 

Виробничі резерви знаходяться у сфері здійснення функцій підготовки 

до виробництва, власне виробництва продукції, отримання речових 

результатів виробництва. Прикладом такого роду резервів можуть служити 

нереалізовані можливості підвищення кваліфікації промислово-виробничого 

персоналу, безпосередньо зайнятих здійсненням названих функцій. 

Позавиробничі резерви знаходяться у сфері невиробничої діяльності, 

пов'язаної зі здійсненням зовнішніх функцій діяльності підприємства, у тому 

числі маркетингових, фінансового забезпечення, соціальних, екологічних, 

іміджевих функцій. До таких резервів можна віднести, наприклад, 

недовикористання можливостей підвищення якості кадрового, науково-

інформаційного забезпечення даних функцій. 

У сучасних умовах освоєння підприємством ДП «Дуатекс» шляхів 

формування власних конкурентних переваг особливу увагу слід приділяти 

виявленню і мобілізації управлінських резервів підвищення якості трудового 

потенціалу. Використання управлінських резервів відкриває додаткові 

можливості підвищення якості трудового потенціалу на основі 

вдосконалення прогнозування, планування, аналізу, організації, обліку, 

контролю, регулювання якості трудового потенціалу. Пошук загального 

резерву підвищення якості трудового потенціалу на основі вдосконалення 

управління ним, представляється доцільним здійснювати на основі 
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дослідження рівня управління якістю трудового потенціалу. 

Отже, підвищення ефективності діяльності підприємства ДП «Дуатекс» 

на засадах підвищення ефективності використання трудового потенціалу 

лежить у пошуках напрямків резервів трудового потенціалу. Використання 

управлінських резервів створює нові можливості підвищення якості 

трудового потенціалу. Трудовий потенціал підприємства формується з 

внутрішніх якостей і можливостей його працівників. Ефективність реалізації 

трудового потенціалу кожного працівника ДП «Дуатекс» залежить від умов, 

у яких здійснюється трудова діяльність. Тому формування та збереження 

трудового потенціалу в ДП «Дуатекс» шляхом удосконалювання існуючих, а 

також розробкою та впровадженням нових методів управління персоналом, 

спрямовано на ефективне використання працівників, зайнятих у виробництві. 

 

 

3.3. Маржинальний аналіз в підвищенні ефективності діяльності 

підприємств та поліпшенні управління її рівнем  

 

Джерелом формування інформаційного простору для управління 

підприємствами виступає бухгалтерський облік та комплексний економічний 

аналіз, результатом проведення яких є отримання інформації про 

ефективність функціонування згаданих одиниць бізнесової діяльності. 

Сьогодні в більшості підприємств розрізнено реалізовані елементи систем 

обліку й аналізу з розрахунку собівартості продукції, доходу, а також 

всебічної оцінки цих та інших індикаторів. Як наслідок – оперативність 

прийнятих рішень менеджментом дуже низька. Тому надзвичайної 

актуальності набуло питання щодо розробки якісної інформаційно-

аналітичної системи управління, а з її використанням, і моделі розрахунку 

собівартості, включаючи обов’язкове визначення граничного доходу та 

здійснення маржинального аналізу за зазначеними показниками. 

Теоретико-методичні положення підвищення ефективності діяльності 
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підприємства та поліпшення управління її рівнем базуються на системі 

постулатів, правил, методів, способів і прийомів, спрямованих на пізнання 

суті господарських процесів та управлінських процедур щодо них. При 

цьому основними методологічними складовими залишаються розроблені 

науково-обґрунтовані принципи, а на їх основі, методики дослідження як 

ефективності діяльності, так і управління її рівнем. 

Головним елементом таких методик вивчення обраних об’єктів є 

аналітичний інструментарій – технічні прийоми і способи аналізу, з яких 

найрезультативнішим, а тому найчастіше використовуваним в контексті 

визначеного вище гносеологічного аспекту є маржинальний аналіз. 

Цей вид аналізу було розроблено в 1930 році американським 

інженером Уолтером Раутенштрахом як метод планування, відомий під 

назвою «графік критичного обсягу виробництва». У вітчизняній літературі 

його вперше детально було описано в 1971 році М. Г. Чумаченком, а пізніше 

– А. П. Зуділіним. 

Проте витоки методології розуміння причин появи маржинального 

аналізу слід шукати в маржинальній економічній теорії, яка протягом 

останніх 30 років ХІХ століття змінила класичну політичну економію. 

В значній ступені ці зміни стали наслідками прогресу в науковій сфері, 

особливо у природничій та гуманітарній галузях, а також прогресивних змін 

в економіці, яка дедалі набувала властивостей монополістичного способу 

господарювання. 

Основна ідея маржиналізму – це дослідження економічних величин як 

пов’язаних між собою явищ економічної системи у масштабах підприємства, 

господарства. В такому вигляді сучасний маржиналізм містить в собі як 

неокласичну, так і кейнсіанську концепції, безпосередньо ж економіку він 

вважає наукою, що вивчає взаємозв’язки між установленими цілями та 

обмеженими засобами їх досягнення, які до того ж мають альтернативні 

напрямки використання. При цьому альтернативна можливість допускає 

вказане використання ресурсів та часу виключно для досягнення будь-якої 
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однієї мети. 

Переоцінку усталених цінностей «класичної школи» в економічній 

літературі характеризували як маржинальну «революцію». Маржиналізм (від 

слова «маржинальний») базується на принципово нових підходах до 

економічного аналізу і дозволяє визначати граничні величини для надання 

характеристики змінам, що відбуваються у явищах. В цьому його важлива 

відмінність від класичної політекономії, в рамках якої задовольнялися, 

здебільшого, лише характеристиками сутності економічних явищ і категорій, 

вираженої в середній чи сумарній величині.  

Наприклад, за класичною концепцією ціну визначають за витратним 

принципом, що узгоджує її величину із витратами праці, витратами 

виробництва. Згідно ж концепції маржиналізму формування цін за 

допомогою теорії граничної корисності зв’язується зі споживанням продукту, 

з урахуванням того, як зміняться потреби в певному продукті якщо додати 

одиницю цього продукту. 

Ще одна важлива відмінність методології маржиналізму є в 

наступному: маржиналісти розглядають економіку як систему 

взаємозалежних суб’єктів, що розпоряджаються благами – матеріальними, 

фінансовими і трудовими ресурсами. Звідси, завдяки маржинальній теорії, 

проблема рівноваги та стійкого економічного стану стала предметом аналізу 

результатів взаємодії із навколишнім середовищем підприємств на мікрорівні 

та народного господарства на макрорівні. Такий підхід сприяв фундації ідей 

підвищення ефективності як безпосередньо діяльності господарюючих 

суб’єктів, так і управління нею в межах вимог сталості, тобто збалансованого 

розвитку економічної, соціальної та екологічної їх складових. 

Маржинальний аналіз – це вид аналізу, основою якого є поділ 

операційних витрат в залежності від обсягів виробництва підприємства на 

змінні (пропорційні) і постійні (непропорційні), а також використання 

граничних величин (відносних приростів) для дослідження економічних 

процесів, зокрема, співвідношень в системі (моделі беззбитковості) «витрати 
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(собівартість) – обсяг продажу (випуск продукції) – прибуток» та 

прогнозування критичних і оптимальних параметрів кожного з них при 

заданих обмеженнях значень інших. 

Згідно з маржинальною доктриною підприємства приймають 

управлінські рішення, виходячи з прагнення досягнути максимальної 

граничної корисності, тобто приросту корисності на додаткову одиницю 

витрат ресурсів. При цьому граничні (добавочні, додаткові, маржинальні) 

величини показують характер і швидкість варіювання середніх питомих 

величин аналізованих показників при зміні обсягів виробництва продукції на 

одиницю. 

Аналіз беззбитковості чи сприяння доходу, або маржинальний аналіз 

широко застосовується у країнах із розвиненими ринковими відносинами. 

Такий аналіз дозволяє пізнати залежність прибутків від певного кола 

важливих факторів та на основі цього здійснювати ефективне управління 

процесом формування величини прибутку. 

Необхідність в проведенні маржинального аналізу виникає у випадках: 

1) обмеженості оборотних коштів, необхідності найефективнішого їх 

розподілу; 

2) обмеженості виробничих можливостей, необхідності визначення 

найвигідніших для виробництва видів продукції; 

3) існування сумнівів в ефективності діяльності деяких підрозділів 

підприємства; 

4) потреби обґрунтування цінової політики підприємства на основі 

порівняльного аналізу цін конкурентів тощо. 

Основні можливості маржинального аналізу полягають у визначенні: 

1) беззбиткового обсягу продажу (порогу рентабельності, окупності 

витрат) при заданих співвідношеннях ціни, постійних і змінних витрат; 

2) зони беззбитковості (безпеки) підприємства; 

3) необхідних обсягів реалізації для отримання наміченої величини 

прибутку; 
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4) критичних рівнів постійних витрат при завданих рівнях 

маржинального доходу (маржинальні доходи підприємства – це виручка за 

мінусом змінних витрат, а маржинальні доходи на одиницю продукції – 

різниця між вартістюю її одиниці і змінними затратами на неї (містить в собі 

не тільки постійні витрати, а й прибуток)); 

5) критичних цін реалізації при заданих обсягах реалізації та рівні 

постійних і змінних витрат. 

Проте головним завданням здійснення маржинального аналізу 

залишається встановлення оптимального співвідношення між отриманими 

доходами та понесеними витратами від різних видів діяльності підприємства. 

За допомогою маржинального аналізу обґрунтовуються й інші рішення 

менеджменту, зокрема, вибір варіантів: зміни виробничої потужності, 

асортименту продукції, ціни на новий вид продукції, обладнання, технології 

виробництва, придбання комплектуючих деталей, оцінки ефективності 

прийняття додаткового замовлення тощо. 

Відтак, на мою думку, перед проведенням маржинального аналізу 

підприємству ДП «Дуатекс» потрібно враховувати наступні умови: 

1) необхідність поділяти витрати на дві частини – постійні і змінні; 

2) змінні витрати змінюються пропорційно відповідно до зміни обсягів 

виробництва чи реалізації продукції; 

3) постійні витрати не зазнають змін в межах певних обсягів 

виробництва чи реалізації продукції, тобто у діапазоні можливостей 

підприємства, що встановлені відповідно до його потужності й попиту на 

вироблювану продукцію; 

4) тотожність виробництва та реалізації продукції у рамках 

аналізованого періоду часу (запаси виробленої продукції та ефективність 

виробництва, ціни на продукцію істотно не змінюватимуться протягом 

періоду, що аналізується); 

5) пропорційність надходжень виручки і обсягу реалізованої продукції. 

Розробка методики проведення маржинального аналізу полягає у 
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визначенні способів і прийомів його здійснення на основі визначених 

потребами управління джерел інформації, до яких, в першу чергу, відносять 

дані синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку. Такі дані 

характеризують внутрішнє середовище підприємства, однак, не покривають 

інформаційного поля зовнішнього оточення. До того ж, на периферії уваги 

менеджменту залишається й інша важлива внутрішня позаоблікова 

інформація. 

Саме тому, інформаційну базу маржинального аналізу слід 

класифікувати за наступними ознаками: за джерелами одержання: 

(внутрішня та зовнішня), за типом (юридична, фінансова, нормативна, 

технологічна), за масштабом (загальноекономічна, галузева, окремого 

підприємства або підрозділу). 

Залежно від організаційної структури підприємства виділяють дві 

форми проведення аналізу: централізовану та децентралізовану. Тобто, 

суб’єктами здійснення маржинального аналізу можуть виступати: по-перше, 

спеціалізований підрозділ (відділ) який створюється на підприємствах. 

Недоліком функціонування такого підрозділу є відірваність аналітичного 

процесу від управління, значні витрати на його утримання. По-друге, відділ 

бухгалтерії або головний бухгалтер. 

Перевагами перекладання аналітичних процедур на цих суб’єктів є 

зменшення обсягів обробки необхідної інформації, а також одержання даних, 

що використовуються в процесі управління. Крім встановлення суб’єктів 

проведення аналізу, необхідна деталізація основних процедур та джерел 

одержання інформації на кожному етапі його здійснення. 

Вивчивши основні підходи науковців до методики проведення 

маржинального аналізу, пропоную ДП «Дуатекс» використовувати  наступні 

етапи його здійснення, з визначенням групи процедур щодо кожного з них. 

Етапи маржинального аналізу є наступними:  

а) збір, підготовка і обробка інформації, що необхідна для здійснення 

аналізу;  
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б) визначення сум постійних та змінних витрат на виробництво та 

реалізацію продукції;  

в) розрахунок величин досліджуваних показників;  

г) порівняльний аналіз рівнів показників, що досліджуються;  

д) факторний аналіз змін рівня аналізованих показників;  

е) прогнозування їх величин в змінюваному середовищі. 

Методологічно узагальнивши зазначені етапи для потреб управління, 

маю наступний їх вигляд, з виділенням базових процедур: 

1) організаційно-підготовчий: 

а) обґрунтування мети і завдань аналізу; 

б) вибір об’єктів аналізу; 

в) збір, підготовка та обробка необхідної інформації; 

д) одержання узагальнених відомостей, що є базою аналізу; 

г) визначення суми постійних та змінних витрат за даними 

бухгалтерського обліку; 

е) розрахунок величин інших досліджуваних показників; 

2) методичний (аналітичний): 

а) порівняльний аналіз постійних і змінних витрат, а також 

маржинального доходу, обсягів виробництва, реалізації продукції та 

отриманого прибутку; 

б) визначення впливу окремих факторів на зміну кожного із 

досліджуваних показників; 

в) розрахунок точки беззбитковості та рівня цінового коефіцієнту, 

визначення прибутковості за кожним видом продукції; 

3) результативний (підсумковий): 

а) узагальнення одержаних результатів і оцінка діяльності 

підприємства; 

б) розробка висновків і пропозицій задля прийняття ефективних 

управлінських рішень. 

Розглянувши детально кожний з наведених етапів, я впевнився, що 
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метою виділення трьох етапів, з відповідними процедурами щодо кожного з 

них, є досягнення комплексності та послідовності в організації та здійсненні 

маржинального аналізу. В результаті буде встановлено чіткий алгоритм дій 

на основі сформованої, в тому числі і під його вимоги, інформаційно-

аналітичної системи менеджменту підприємств. Проведення маржинального 

аналізу в такий спосіб дозволить ДП «Дуатекс» поліпшити ефективність 

управління організаційним формуванням, що в свою чергу, забезпечить 

позитивну динаміку зростання його підсумкових результативних показників. 

Отже, маржинальний аналіз як методичний інструментарій під час 

дослідження ефективності функціонування підприємства та управління її 

рівнем дає можливість: 

1) максимально точно встановити вплив факторів на зміну суми 

операційних витрат, прибутку та рівня рентабельності, що дозволяє 

результативніше витрат (собівартості продукції) і фінансових результатів; 

2) визначити критичні рівні обсягів продажу, змінних витрат на 

одиницю продукції, постійних витрат, ціни при заданій величині відповідних 

факторів; 

3) встановити зону беззбитковості підприємства і момент, коли воно 

почне отримувати прибуток, на основі визначення точки беззбитковості 

(критичного обсягу), розрахунку маржі (суми) покриття у вигляді 

маржинального доходу (прибутку) та інших показників; 

4) розрахувати необхідний обсяг продажу для отримання заданої суми 

прибутку; 

5) точніше оцінити доцільність виробництва окремих видів сировини, 

матеріалів (для власних потреб), продукції (послуг) та ефективність роботи 

різних сегментів підприємства; 

6) обґрунтувати оптимальні управлінські рішення щодо змін 

виробничих потужностей, асортименту продукції, цінової політики, 

технології виробництва (варіантів обладнання, придбання комплектуючих і 

т.д. 
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д.) з метою мінімізації витрат та максимізації прибутку. 

Однак, разом з простотою, наочністю та доступністю, цей вид аналізу 

характеризується рядом застережень, які повинні враховуватися ДП 

«Дуатекс» в процесі оцінки ефективності, а саме розрахунковий 

інструментарій беззбитковості доречний для використання в межах 

фіксованої структури випуску продукції та прийнятного діапазону витрат, 

цін, обсягів продажу, поза межами яких ціна реалізації продукції і змінні 

витрати на її одиницю вже не вважаються стабільно сталими (в розрахунку 

точки беззбитковості закладено принцип лінійного ціноутворення, 

нарощування обсягів виробництва і продажу, умовно незмінного 

асортименту без врахування стрибкоподібних коливань, наприклад, 

сезонності випуску та збуту продукції). 

Таким чином, маржинальний аналіз є результативним інструментом 

обґрунтування рішень менеджменту з підвищення ефективності діяльності 

підприємства ДП «Дуатекс» за рахунок поліпшення управління ним. 

Логіко-структурне осмислення розглянутих в роботі положень дає всі 

підстави стверджувати, що мета проведення маржинального аналізу виражає 

його змістовну характеристику і полягає в одержанні достовірної та 

оперативної інформації про витрати підприємства, їх вплив на фінансовий 

результат, а також моделювання показника маржинального доходу. Я 

вважаю, що це дозволяє: звести до мінімуму суму постійних витрат; 

обґрунтувати та відібрати найкращий із варіантів виробництва і реалізації 

продукції без детального розрахунку собівартості такої продукції; 

відмовитися від умовного розподілу накладних та непрямих витрат; 

визначити обсяг продажу, необхідний для беззбиткової роботи підприємства 

при зміні будь-якого параметру; за умови багатономенклатурного 

виробництва та ринкового ціноутворення встановити вклад кожного виду 

продукції в покриття постійних витрат та, відповідно, прийняти виважене 

управлінське рішення щодо асортиментних змін виробництва і реалізації 

продукції в ДП «Дуатекс». 
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ВИСНОВКИ 

На підставі проведеного дослідження теоретико-методологічних та 

практичних засад аналізу ефективності діяльності підприємства можна 

зробити наступні висновки та пропозиції: 

1. Поділяючи судження провідних вчених щодо визначення 

економічної ефективності, можу запропонувати власне бачення означеної 

категорії. Економічна ефективність – максимальна вигода, яку можна 

здобути при мінімальних витратах у процесі діяльності з урахуванням всіх 

додаткових умов, що мають місце при визначенні ефективності 

господарських заходів. Під господарськими заходами маються на увазі 

впровадження у виробництво нового виду продукції, укладання договорів з 

новими контрагентами, купівля нової техніки або модернізація існуючої, 

збільшення випуску продукції тощо. 

На сьогодні категорія «ефективність» може розглядатись як один з 

критеріїв успішної діяльності суб’єкта господарювання з погляду 

економічності його робіт, тож можна здійснити висновок, що ефективність – 

один з критеріїв результативності. Остання ж містить в собі більш глибокі та 

якісні явища, що є кінцевими показниками функціонування підприємства, які 

обумовлюють подальший розвиток. 

2. Сучасний непростий етап в розвитку економіки нашої країни 

зумовлює значні вимоги щодо оцінки ефективності діяльності 

господарюючих суб’єктів в цілому та за окремими структурними 

підрозділами. Адже всі операції в діяльності підприємства фіксуються, 

вимірюються та перетворюються на певні показники, що з плином часу 

стають підставою для управлінських рішень.  

Система показників ефективності діяльності підприємств, побудована 

на підставі означених принципів, має містити декілька груп: узагальнюючі 

показники ефективності діяльності (виробництва); показники ефективності 

роботи залученого персоналу; показники ефективності використання 
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виробничих фондів (основних та оборотних); показники ефективності 

використання оборотних коштів й інвестицій. Кожна із зазначених груп 

містить в собі певні конкретні (абсолютні чи відносні) показники, які 

надають характеристику загальній ефективності господарювання чи 

ефективності використання певних видів ресурсів. 

Наведені в роботі показники ефективності представляють собою 

обмежений набір параметрів, що використовуються керівництвом 

підприємств для діагностування результатів їх діяльності та наступного 

прийняття на основі здійсненого аналізу управлінських рішень. Ці показники 

мають відображати усю важливу інформацію для ефективного управління 

підприємством. Природно, що для підприємств різних типів і галузей та що 

працюють в різний час і за різних умов ці показники ефективності 

відрізнятимуться. 

3. В умовах сьогодення майже всі підприємства зіштовхуються з 

безліччю проблем, пов'язаних із нестабільною ситуацією на вітчизняному 

ринку, першими кроками до Європейського Союзу. Тому важливими 

постають питання вдосконалення або впровадження нових механізмів 

управління ефективністю діяльності підприємств, від яких залежатиме 

зростання прибутку, забезпечення високої соціальної ефективності 

функціонування трудового колективу, формування позитивного іміджу 

підприємства на ринку. 

Визначені в роботі складові частини механізму управління 

ефективністю діяльності підприємства є досить різноманітними. В 

менеджменті головну роль посідає економічний механізм, що в значній 

ступені впливає на формування та функціонування складників 

організаційного механізму. За твердженнями керівників різних вітчизняних 

підприємств, в практичній діяльності ці механізми невіддільні один від 

іншого. 

Механізм управління ефективністю діяльності підприємства слід 

розглядати у якості складної системи, що включає підсистеми прогнозування 
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і планування розвитку, мотивації, організації, інформаційного забезпечення. 

Формування дієвого економічного механізму сприятиме вирішенню однієї з 

найважливіших проблем сучасного господарювання - підвищення 

конкурентоспроможності українських підприємств. 

4. Об’єктом дослідження в роботі обрано ДП «Дуатекс», яке розпочало  

свою діяльність у 2007 році. Основний напрямок діяльності ДП «Дуатекс» - 

 виробництво готових  швейних виробів (блузи, сукні, брюки, жакети жіночі) 

з давальницької сировини. Основні ринки збуту та основні клієнти 

підприємства - торгівельні організації м. Львів, Львівської області та інших 

регіонів України. Основними конкурентами є інші швейні фабрики України, 

що виготовляють швейний одяг. Висока якість продукції підприємства 

знайома не тільки в Україні, а і далеко за її межами. Основні постачальники 

сировини та матеріалів: ПрАТ «КСК «Чексіл», ТОВ  «Гросс Мода», ПП 

Кульга. 

Проведений аналіз фінансових результатів діяльність ДП «Дуатекс» за 

2015-2017рр. показав, що вони зазнали негативних змін, зі збільшенням 

чистого доходу від реалізації продукції чистий прибуток навпаки зменшився. 

Отже, керівництву підприємства для покращення фінансового стану 

підприємства потрібно надалі краще проводити внутрішню політику, 

завданнями якої є пошук резервів економії витрат, впроваджувати заходи для 

підвищення доходів, підвищувати оборотність активів, вводити додаткові 

пільги та послуги для покупців та замовників. 

На наступні роки підприємство планує продовжити виконання своїх 

короткострокових і довгострокових планів, пов’язаних з розширенням ринків 

збуту, пошуком нових платоспроможних покупців, розробкою нової 

маркетингової стратегії та стратегії ціноутворення. Основною метою на 2018 

рік менеджмент компанії ставить підняття ефективності всіх показників 

діяльності, а саме: зниження собівартості продукції за рахунок співпраці з 

новими постачальниками тканин та сировини на більш прийнятних умовах, 



 96 

впровадження більш ефективної системи управління товаропотоками, 

підсилення ефективності роботи персоналу, його більша мотивація. 

5. Професійне управління фінансами підприємства потребує більш 

глибокого фінансового аналізу, який дозволить дати більш точну оцінку 

фінансовому стану підприємства та значно зменшити невизначеність 

економічної ситуації за умов використання сучасних методів дослідження. У 

зв'язку з цим на підприємстві зростає роль і значення фінансового аналізу, 

основною метою якого є системне дослідження фінансового стану на 

підприємстві та факторів, що його зумовлюють з метою оцінки величини 

можливих фінансових ризиків та прогнозування рівня прибутковості 

підприємницького капіталу. 

Найбільш доцільно розпочати аналіз фінансового стану із дослідження 

джерел формування і розміщення капіталу, оцінки якості управління 

активами і пасивами, обрахунку його фінансового та операційного ризиків. В 

роботі було проведено аналіз динаміки і структури активів та пасивів балансу 

підприємства ДП «Дуатекс» за 2015-2017 роки, який показав, що 

підприємство, завдяки не ефективній політиці керівництва, має достатню 

значну дебіторську і кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги, 

які не забезпечують ефективність його діяльності.  

Далі для оцінки фінансового стану підприємства було проведено аналіз 

показників майнового стану, ліквідності та платоспроможності, фінансової 

стійкості, ділової активності та рівня прибутковості (рентабельності) 

підприємства. Підводячи підсумки на основі вище наведених показників, 

можна стверджувати,  що  діяльність  підприємство не  є на  вищому  рівні,  

але  впевнено до нього наближається. Більшість показників відповідають 

встановленим нормам і тільки деякі бажають бути кращими. Отже,  якщо 

керівництво ДП «Дуатекс» прийме міри щодо покращення становища, то  в  

близькому  майбутньому підприємство вийде на належний рівень. На мою 

думку, в  першу чергу,  треба звернути  увагу на обсяги поточних 

зобов’язань, високий рівень, яких і викликав  негативні  показники. 
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Отже, проведений аналіз майнового стану, ліквідності, фінансової 

стійкості, рентабельності та ділової активності показує, що підприємство має 

не зовсім стабільний фінансовий стан. 

6. Кінцеві результати діяльності підприємства можна оцінити через 

ефективність його господарської діяльності. Аналізуючи ефективність 

господарської діяльності за показниками, що розраховуються на основі 

фінансової звітності, звичайно ставлять певні основні завдання, такі як: 

визначити обсяг та структуру абсолютної величини чистого прибутку; 

розрахувати показники відносної прибутковості чи рентабельності, 

поділивши їх на 2 групи: показники прибутковості вкладених ресурсів 

(активи підприємства) та показники прибутковості понесених на 

підприємстві витрат в процесі господарювання. В роботі було проведено 

аналіз показників ефективності діяльності підприємства, який показав, що 

показники ефективності діяльності підприємства                       ДП «Дуатекс» 

за 2015-2017 рр. зазнали змін. Валова рентабельність господарської 

діяльності підприємства ДП «Дуатекс» в 2017 році склала 16,79%, що менше 

проти 2016 року на 8,63%. Отже, можна зробити висновок, що ціна реалізації 

більша, ніж виробнича собівартість. Рентабельність основної, операційної та 

звичайної  діяльності підприємства в 2017 році зменшилась проти 2016 року 

та склала 5,55%, 5,34% та 5,40% відповідно. А рентабельність іншої 

операційної діяльності підприємства навпаки зросла на 39,23%. 

Фондовіддача основних засобів ДП «Дуатекс» зросла в 2017 році проти 

2016 року на 3,38, що свідчить про збільшення ефективності використання 

основних засобів, а фондомісткість навпаки зменшилась на 0,01. 

Фондоозброєність персоналу підприємства склала в 2017 році 9,00тис. грн., що 

більше проти 2016 року на 1,48 тис. грн. Продуктивність праці персоналу на 

підприємстві ДП «Дуатекс» збільшилась в 2017 році проти 2015 року на 

55,56 тис. грн., а проти 2016 року на 39,63 тис. грн., що свідчить про 

покращення результатів праці персоналу і обумовлено це збільшенням 

доходу (виручки) від реалізації підприємства. Ефективне використання 
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трудових ресурсів вимагає від адміністрації застосування не лише 

організаційно-розпорядчих методів управління, матеріального заохочення, а 

й формування у працівників відношення до підприємства як до власної 

справи. Тобто працівники повинні бачити перспективу, бути зацікавленими у 

подальшій роботі в підприємстві, намагатися реалізувати власний потенціал 

саме на ньому. 

Загальна економічна рентабельність діяльності ДП «Дуатекс» в 2017 

році склала 37,91%, що на 35,16 % менше проти 2016 року. Комерційна 

рентабельність підприємства також зменшилась на 4,40% та склала 5,57%. 

Отже, проведений аналіз показав, що діяльність  підприємства ДП 

«Дуатекс» є не на  вищому  рівні, але якісно проведена оцінка показників 

ефективності діяльності створює важливе аналітичне підґрунтя для 

формування умов ефективної діяльності підприємства, визначення переліку 

раціональних заходів щодо підвищення прибутковості. 

7. Розвиток ринкової системи господарювання і становлення 

конкурентних відносин вимагають впровадження керівного і керованого 

організаційно-економічного механізму, що здатен забезпечити стабільне та 

ефективне, прибуткове функціонування вітчизняних підприємств. В 

практичній діяльності важливо знайти дієві напрямки підвищення 

ефективності функціонування підприємства. 

Загалом всі заходи з підвищення ефективності діяльності ДП 

«Дуатекс» можливо, на мою думку, звести до 3-х напрямків, а саме: 

управління витратами та ресурсами; розвиток і вдосконалення виробництва й 

іншої діяльності; вдосконалення системи менеджменту на підприємстві за 

всіма видами діяльності. Слід наголосити, що досягнення високого рівня 

успішності для ДП «Дуатекс» пов’язане з підвищенням його 

конкурентоспроможності. Конкурентний ринок в Україні потребує від 

підприємства його постійного вдосконалення. З метою підтримання 

належного рівня конкурентоспроможності, ДП «Дуатекс»  повинно володіти 

конкурентними перевагами. Основними шляхами в цьому напрямку є такі: 
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стати кращим через удосконалення власної роботи й підвищення 

ефективності; послабити конкурентів; змінити стан ринкового середовища. 

Постільки реалізація останніх 2-х напрямів потребуватиме значних зусиль, 

головним засобом набуття конкурентних переваг є підвищення ефективності 

власної діяльності. 

Тож, успішна стратегія розвитку підприємства передбачає 

результативну, ефективну та конкурентоспроможну господарську діяльність. 

Проблеми підвищення ефективності діяльності ДП «Дуатекс» в цілому 

полягають у забезпеченні максимально прибуткового результату в 

розрахунку на кожну одиницю витрачених матеріальних, трудових та 

фінансових ресурсів. Основні фактори підвищення ефективності 

підприємства – це поліпшення його технічного оснащення, удосконалення 

управління, покращення організації виробництва та праці, зміни обсягу й 

структури виробництва. Лише вміле поєднання всіх названих чинників 

забезпечить прийнятні темпи покращення ефективності ДП «Дуатекс». 

8. Підвищення ефективності використання трудового потенціалу є 

одним із факторів подальшого ефективного розвитку діяльності підприємства 

ДП «Дуатекс». Для забезпечення підвищення ефективності використання 

трудового потенціалу необхідно визначити пріоритетні напрями 

удосконалення управління. Відповідно, щоб отримати необхідний результат, 

має бути забезпечений розвиток таких напрямів: здійснення управління 

якістю трудового потенціалу як елементу системи управління 

конкурентоспроможністю підприємства та забезпечення випереджаючих 

темпів росту якості трудового потенціалу у порівнянні з темпами зростання 

конкурентоспроможності; забезпечення реалізації функцій управління якістю 

на всіх стадіях життєвого циклу трудового потенціалу, що дозволяє 

розглядати систему управління як єдність взаємопов'язаних елементів; 

розгляд управління якістю трудового потенціалу як елемента системи 

управління якістю на підприємстві. 

У сучасних умовах освоєння підприємством ДП «Дуатекс» шляхів 
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формування власних конкурентних переваг особливу увагу слід приділяти 

виявленню і мобілізації управлінських резервів підвищення якості трудового 

потенціалу. Використання управлінських резервів відкриває додаткові 

можливості підвищення якості трудового потенціалу на основі 

вдосконалення прогнозування, планування, аналізу, організації, обліку, 

контролю, регулювання якості трудового потенціалу. Пошук загального 

резерву підвищення якості трудового потенціалу на основі вдосконалення 

управління ним, представляється доцільним здійснювати на основі 

дослідження рівня управління якістю трудового потенціалу. 

Отже, підвищення ефективності діяльності підприємства ДП «Дуатекс» 

на засадах підвищення ефективності використання трудового потенціалу 

лежить у пошуках напрямків резервів трудового потенціалу. Використання 

управлінських резервів створює нові можливості підвищення якості 

трудового потенціалу. Трудовий потенціал підприємства формується з 

внутрішніх якостей і можливостей його працівників. Ефективність реалізації 

трудового потенціалу кожного працівника ДП «Дуатекс» залежить від умов, 

у яких здійснюється трудова діяльність. Тому формування та збереження 

трудового потенціалу в ДП «Дуатекс» шляхом удосконалювання існуючих, а 

також розробкою та впровадженням нових методів управління персоналом, 

спрямовано на ефективне використання працівників, зайнятих у виробництві. 

9. Джерелом формування інформаційного простору для управління 

підприємствами виступає бухгалтерський облік та комплексний економічний 

аналіз, результатом проведення яких є отримання інформації про 

ефективність функціонування згаданих одиниць бізнесової діяльності. 

Сьогодні в більшості підприємств розрізнено реалізовані елементи систем 

обліку й аналізу з розрахунку собівартості продукції, доходу, а також 

всебічної оцінки цих та інших індикаторів. Як наслідок – оперативність 

прийнятих рішень менеджментом дуже низька. Тому надзвичайної 

актуальності набуло питання щодо розробки якісної інформаційно-

аналітичної системи управління, а з її використанням, і моделі розрахунку 
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собівартості, включаючи обов’язкове визначення граничного доходу та 

здійснення маржинального аналізу за зазначеними показниками.  

Маржинальний аналіз (аналіз беззбитковості або сприяння доходу) 

широко застосовується в країнах з розвиненими ринковими відносинами. Він 

дозволяє вивчити залежність прибутку від невеликого кола найважливіших 

факторів і на основі цього ефективно управляти процесом формування його 

величини. За допомогою маржинального аналізу обґрунтовуються й інші 

рішення менеджменту, зокрема, вибір варіантів: зміни виробничої 

потужності, асортименту продукції, ціни на новий вид продукції, 

обладнання, технології виробництва, придбання комплектуючих деталей, 

оцінки ефективності прийняття додаткового замовлення тощо. 

Однак, разом з простотою, наочністю та доступністю, цей вид аналізу 

характеризується рядом застережень, які повинні враховуватися ДП 

«Дуатекс» в процесі оцінки ефективності, а саме розрахунковий 

інструментарій беззбитковості доречний для використання в межах 

фіксованої структури випуску продукції та прийнятного діапазону витрат, 

цін, обсягів продажу, поза межами яких ціна реалізації продукції і змінні 

витрати на її одиницю вже не вважаються стабільно сталими (в розрахунку 

точки беззбитковості закладено принцип лінійного ціноутворення, 

нарощування обсягів виробництва і продажу, умовно незмінного 

асортименту без врахування стрибкоподібних коливань, наприклад, 

сезонності випуску та збуту продукції). 

Таким чином, маржинальний аналіз є результативним інструментом 

обґрунтування рішень менеджменту з підвищення ефективності діяльності 

підприємства ДП «Дуатекс» за рахунок поліпшення управління ним. 

Проведення маржинального аналізу на підприємстві, на мою думку, 

дозволить: звести до мінімуму суму постійних витрат; обґрунтувати та 

відібрати найкращий із варіантів виробництва і реалізації продукції без 

детального розрахунку собівартості такої продукції; відмовитися від 

умовного розподілу накладних та непрямих витрат; визначити обсяг 
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продажу, необхідний для беззбиткової роботи підприємства при зміні будь-

якого параметру; за умови багатономенклатурного виробництва та ринкового 

ціноутворення встановити вклад кожного виду продукції в покриття 

постійних витрат та, відповідно, прийняти виважене управлінське рішення 

щодо асортиментних змін виробництва і реалізації продукції в ДП «Дуатекс». 


