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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

У статті розглянуто питання щодо визначення дефініції поняття «ефективна діяльність підприємства», про-
ведено дослідження умов забезпечення ефективної діяльності, розроблено укрупнену схему алгоритму форму-
вання сучасних напрямів (заходів) забезпечення ефективної діяльності підприємств машинобудування в умовах 
нестабільного зовнішнього середовища, надано рекомендації щодо впровадження розробленого методичного 
підходу у практичну діяльність підприємств.
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Постановка проблеми. Сучасні умови господа-
рювання вітчизняних промислових підприємств харак-
теризуються вельми значною мінливістю, невизначеніс-
тю зовнішнього середовища та, найчастіше, негативним  
впливом його чинників. У той же час після підписання 
України Угоди з Євросоюзом для підприємств-товаро-
виробників з’явилися нові можливості щодо виходу на 
європейські ринки збуту промислової продукції. Від-
новлювання промислового комплексу країни сьогодні 
потребує забезпечення стабільного ефективного висо-
коприбуткового функціонування машинобудівних під-
приємств. Розвиток  машинобудівних підприємств на 
всіх стадіях життєвого циклу базується на забезпечен-
ні ефективної діяльності їх основних функціональних  
сфер, а саме маркетинговій, виробничій, інноваційно-
інвестиційній, трудовій, логістичній, фінансовій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Розвиток ринково-орієнтованої вітчизняної системи 
господарювання потребує результативної діяльності 
підприємств-товаровиробників, які  змушені само-
стійно приймати обґрунтовані рішення щодо свого 
подальшого перебування на ринку. За цих умов за-
гострюється проблема підвищення ефективної діяль-
ності машинобудівних підприємств, котрі створюють 
основу промисловості країни, а на практиці важливим 
стає завдання  пошуку дійових напрямів забезпечення 
їх ефективного функціонування.

За результатами проведеного аналізу спеціаль-
ної літератури проблеми дослідження було встановле-
но, що науковці приділяють увагу розгляду цілої низки 
питань: розкриттю понять економічного ефекту та еко-
номічної ефективності [1, 2]; класифікації чинників 
впливу на економічну ефективність діяльності підпри-
ємств [1, 3]; аналізу ефективності функціонування під-
приємств [4]; вибору показників оцінки економічної 
ефективності суб’єктів господарювання [5, 6]; опису 
напрямів забезпечення ефективності різноманітної ді-
яльності промислових підприємств [7-9] тощо. 

Однак, незважаючи на розмаїття питань, що ви-
світлені за цією тематикою, в наукових працях недостат-
ньо вивченими залишаються питання розмежування 
понять «ефективність діяльності» та «ефективна ді-
яльність», спостерігається ототожнення змістового на-
повнення напрямів і факторів забезпечення ефективної 

діяльності підприємств, надаються рекомендації щодо 
забезпечення ефективної роботи підприємств, які не ба-
зуються на сучасних науково-методичних підходах.

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення дефініції поняття «ефективна діяльність», до-
слідження умов її забезпечення, розробка алгоритму 
формування сучасних напрямів (заходів) забезпечення 
ефективної діяльності машинобудівних підприємств.

Виклад основного матеріалу. Провідна роль у 
вирішенні питань відбудови економіки України належить 
машинобудівному комплексу, який є основою економіки 
будь-якої країни. Неможливо не погодитися із науковця-
ми, які вважають, що сучасний етап розвитку ринкових 
відносин у нашій країні вимагає від машинобудівних 
підприємств активних дій з підвищення ефективності 
їх функціонування, пошуку нових шляхів забезпечення 
ефективної діяльності  [4, 8]. Лише висока ефективність 
може забезпечити конкурентоспроможність підприєм-
ства, а внаслідок цього – його стійкий розвиток. 

Поняття ефективної діяльності підприємства, без-
умовно, пов’язане із поняттям ефективності, але є певні 
відмінності.  На це звертають увагу у своїх працях еко-
номісти-науковці П. І. Перерва, С. А. Мехович, М. І. По-
горєлов,  Л.В. Бескоровайна [10, 11]. У монографії [6, с. 
117 ] приведено таке авторське визначення: «Ефективна 
діяльність підприємства – це така діяльність, що забез-
печує зростання ефекту та ефективності від реалізації 
комплексу організаційно-економічних, науково-техніч-
них та екологічних заходів у різних функціональних 
сферах підприємства у темпах, які дозволяють досягти 
цілей, передбачених бізнес-планом розвитку протягом 
його часового горизонту та пріоритетність яких може 
бути змінено відповідно до зміни кон’юнктури ринку, 
на якому підприємство реалізує свою продукцію для за-
доволення постійно зростаючої потреби споживачів та 
забезпечення справедливого балансу вимог різних без-
посередньо зацікавлених груп людей (акціонерів, праців-
ників, робітників, менеджерів, суспільства)». 

За результатами проведених кабінетних досліджень 
[6, с. 116; 10, с. 817; 11, с. 6] у табл. 1 надано характеристику 
умов ефективної діяльності підприємств машинобудування.

Отже діяльність підприємства можна вважати 
ефективною за таких умов:  значення результативних 
показників діяльності зростають при постійних витра-
тах; значення результативних показників діяльності 
зростають, витрати зменшуються; темпи зростання 
результативних показників перевищують темпи зрос-
тання витрат. При цьому основними визначальними 
параметрами ефективної діяльності підприємства 
можна вважати такі: результативні показники діяль-
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Серія "Економіка". Випуск 1 (45). Т.1

ності, витрати діяльності, темпи зростання результа-
тивних показників та темпи зростання витрат.  Слід 
зазначити, що результативний показник – економічний 
ефект виступає у якості абсолютного показника, який 
характеризує досягнутий результат без урахування тих 
витрат, які забезпечили отримання цього результату. 
Економічна ефективність є тим відносним показни-

ком, який відображує як кінцевий результат (ефект), 
так і зусилля щодо досягнення економічних цілей.

Перш ніж розглянути підхід щодо формування 
сучасних напрямів забезпечення ефективної діяльності 
машинобудівних підприємств, дамо характеристику осно-
вним параметрам, що використовуються для визнання 
діяльності ефективною. У відповідності з вимогами [12] 

Таблиця 1
Характеристика умов ефективної діяльності машинобудівного підприємства

Вид ефективної діяльності 
підприємства

Напрям зміни показника Варіант взаємодії динаміки показників 
результатів

та витрат підприємства
абсолютного

 (ефекту)
відносного

(ефективності)
1 2 3 4

Діяльність
ефективна зростання зростання

а) результати діяльності зростають при постійних 
витратах;
б) результати діяльності зростають, витрати змен-
шуються;
в) темпи зростання результату перевищують тем-
пи зростання витрат

Діяльність
не ефективна зниження зниження

а) результати діяльності зменшуються, витрати 
постійні; 
б) результати діяльності зменшуються, витрати 
збільшуються;
в) темпи зменшення результатів перевищують 
темпи зменшення витрат;
г) чисельне значення результативних показників 
діяльності є від’ємним

Джерело: складено автором на основі [6, 10, 11]

основними офіційними показниками є такі: а) фінансові 
результати – чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг), валовий прибуток, фінансовий результат 
від операційної діяльності, фінансовий результат до опо-
даткування (прибуток або збиток), чистий фінансовий ре-
зультат (прибуток або збиток); б) сукупний дохід, інший 
сукупний дохід до оподаткування, інший сукупний дохід 
після оподаткування; в) операційні витрати, матеріальні 
затрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціаль-
ні заходи, амортизація, інші операційні витрати.

З метою наведення прикладу визнання діяльності під-
приємств ефективною чи навпаки було розглянуто реальні 
співвідношення темпів змін показників чистого прибутку та 
операційних витрат. Фактологічною основою дослідження 
за довільною вибіркою було обрано 11 машинобудівних під-

приємств м. Харків. За результатами аналізу обраних статис-
тичних даних цих підприємств [13] за критерієм позитивного 
значення чистого прибутку для проведення подальших роз-
рахунків залишилося 55% підприємств від первинної їх кіль-
кості. Розрахункові значення темпів змін, обраних для аналізу 
показників та результати їх співвідношень за 6 машинобудів-
ними підприємствами наведені у табл. 2.

Таким чином, можна констатувати, що підпри-
ємствам ПрАТ «Харківський завод штампів та пре-
сформ», ВАТ «Завод ім. Фрунзе» та ВАТ «Форез» 
треба приділити особливу увагу підвищенню рівня 
ефективної діяльності. Для цього пропонується укруп-
нена схема послідовності вибору напрямів (заходів) 
забезпечення ефективної діяльності машинобудівного 
підприємства, що наведена на  рис. 1.

   Таблиця 2
Динаміка темпів зміни чистого прибутку 

та операційних витрат деяких машинобудівних підприємств м. Харків

Підприємство
Темп зміни чистого прибутку 

за роками, %
Темп зміни операційних 

витрат за роками, %
Діяльність підприємства 

ефективна (+), не ефективна (-)
2012/2011  2013/2012 2012/2011  2013/2012 2012/2011  2013/2012

ПАТ «Харківський 
машинобудівельний 
завод «Світло шах-

таря»
2,01 56,52 н/д 0,85 н/д +

ВАТ «Турбоатом» 0,72 1,89 1,24 1,17 - +
ПАТНВП «Теплоав-

томат» 0,12 4,02 0,92 0,89 - +

ПрАТ «Харківський 
завод штампів та пре-

сформ»
3,12 0,91 1,09 1,10 + -

ВАТ «Завод 
ім. Фрунзе» 0,47 1,04 1,38 1,14 - -

ВАТ «Форез» 1,38 0,14 0,68 0,91 + -
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Забезпечення ефективної діяльності машинобу-
дівних підприємств базується по суті на впроваджен-
ні певної сукупності заходів різної спрямованості, які 
об’єднуються за окремими напрямами їх реалізації. На 

відміну від існуючих, широко відомих підходів щодо 
підвищення ефективної діяльності підприємств, які 
базуються на чинниках, пов’язаних із використанням 
окремих видів ресурсів, та/або чинниках системного 

Рис. 1. Укрупнена схема забезпечення ефективної діяльності підприємства
Джерело: розробка автора

характеру, пов’язаних із комплексним використанням 
ресурсів [14], у роботі пропонується формування бан-
ку даних – цілеспрямованого переліку сучасних на-
прямів (заходів), які не претендують на вичерпаність 
їх складу, а виявляють можливість звернути увагу ме-
неджерів підприємств на доцільність їх впровадження 
у практичну діяльність машинобудівних підприємств.

Формування банку даних щодо сучасних, пер-
спективних напрямів забезпечення ефективної ді-
яльності підприємств машинобудування базується 
на висновках експертів – антикризових менеджерів, 
фахових консультантів, top–менеджерів, науковців-
економістів, провідних спеціалістів машинобудівних 
підприємств. Вивчення досвіду роботи машинобудів-
них підприємств та аналіз спеціальної літератури з до-
сліджуваної проблеми [15-23] дали підставу сформу-
вати певну сукупність актуальних, сучасних напрямів 
(укрупнених заходів) забезпечення ефективної діяль-
ності машинобудівних підприємств, а саме: ефектив-
ний маркетинг; забезпечення платоспроможності та 
фінансової стійкості підприємства;  диверсифікація 
виробництва;  ефективне управління активами підпри-
ємства; аутсорсинг;  формування та реалізація корпо-
ративної стратегії за зональною методикою «GYOR»;  
стратегічне інвестування; функціонально-вартісний 
аналіз як високоефективний метод зниження витрат 
виробництва і виявлення резервів; формування та 
ефективне управління портфоліо стратегічних інвес-
тиційних програм і проектів; діагностика збалансова-

ної системи стратегічних показників діяльності під-
приємства; діагностика та моніторинг фінансового 
стану підприємства; проведення бенчмаркетингових 
досліджень; впровадження у планову діяльність під-
приємства план-фактного аналізу; аналіз драйверів 
створення цінності на фінансовому рівні; раціональ-
ний розподіл та використання ресурсів підприємства 
відповідно до завдань його бізнес-плану; формування 
ефективної стратегії управління персоналом; управ-
ління результатами  діяльності підприємства на основі 
ключових показників – метрик ефективності тощо. 

Відповідно до управлінського профілю забезпе-
чення ефективної діяльності машинобудівного підпри-
ємства виділено такі її сфери: виробництво, фінанси, 
маркетинг, персонал, логістика, інновації [6, с. 112]. 
Черговість вибору i-ої сфери діяльності підприємства 
та доцільних напрямів (заходів) забезпечення ефек-
тивної діяльності є прерогативою його top–менедже-
рів, тому що прийняття таких рішень пов’язано як із 
важливістю пріоритетності вибору сфери діяльності, 
так й із фінансовими можливостями самого підприєм-
ства профінансувати реалізацію того чи іншого заходу, 
який може бути  представлено у вигляді інновацій-
но-інвестиційного проекту. При цьому оцінку сприй-
нятливості заходів (проектів) пропонується здійсню-
вати за відомим критерієм max  (чистий приведений 
ефект) [24]. Орієнтація саме на цей показник націлює 
на впровадження саме тих проектів, які забезпечують 
економічне зростання машинобудівного підприємства.
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Висновки і перспективи подальших дослі-
джень.  У роботі розглянуто питання щодо розмежу-
вання понять «ефективність діяльності підприємства» 
та «ефективна діяльність підприємства», що сприяє 
поширенню та удосконаленню понятійного апарату те-
орії економіки підприємства. Кожен із представлених 
напрямів (заходів) по різному впливає на забезпечення 
ефективної діяльності машинобудівного підприємства. 
Менеджери основних сфер діяльності повинні обґрун-
товувати рішення, що ними приймаються, на підставі 
розрахунку показника  . При цьому обов’язково треба 
брати до уваги: строки впровадження того чи іншого 

проекту, що впливає на необхідність дисконтування 
грошових потоків та інвестицій; розміри початкових 
інвестицій, що пов’язано із фінансовими можливостя-
ми підприємства; можливість часткового впроваджен-
ня проекту, що визначає особливості формування ре-
ального інвестиційного портфеля підприємства. 

Таким чином, тривожний стан економіки країни 
актуалізує доцільність вирішення проблем, пов’язаних 
із ефективною діяльністю підприємств машинобудуван-
ня, та обумовлює необхідність пошуку нових напрямів 
забезпечення підвищення ефективного їх функціону-
вання в умовах нестабільного зовнішнього середовища.
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