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Стаття присвячена проблематиці оці-
нювання ефективності функціонування 
підприємства. Принципи оцінювання ефек-
тивності функціонування підприємства 
представлені у взаємозв’язку з принципами 
ефективності підприємства. На основі 
взаємозв’язку стратегічних цілей і ключових 
факторів успіху підприємства з урахуванням 
дуалістичної природи ефективності. Визна-
чено три ключових аспекти ефективності 
функціонування підприємства: результати 
функціонування підприємства, алгоритм 
функціонування підприємства; організація 
виробництва, збуту, управління на підприєм-
стві. У межах названих аспектів визначено 
критерії й групи показників для оцінки ефек-
тивності.
Ключові слова: ефективність функціону-
вання підприємства; система оцінювання 
ефективності функціонування підприєм-
ства; принципи оцінювання ефективності; 
принципи ефективності підприємства; 
аспект ефективності; показник ефектив-
ності; критерій ефективності.

Статья посвящена проблематике оценки 
эффективности функционирования пред-
приятия. Принципы оценки эффективно-
сти функционирования предприятия пред-
ставлены во взаимосвязи с принципами 
эффективности предприятия. На основе 
взаимосвязи стратегических целей и клю-
чевых факторов успеха предприятия с уче-
том дуалистической природы эффектив-
ности. Определены три ключевых аспекта 
эффективности функционирования пред-

приятия: результаты функционирования 
предприятия, алгоритм функционирования 
предприятия; организация производства, 
сбыта, управление на предприятии. В рам-
ках названных аспектов определены кри-
терии и группы показателей для оценки 
эффективности.
Ключевые слова: эффективность функци-
онирования предприятия; система оценки 
эффективности функционирования пред-
приятия; принципы оценки эффективности; 
принципы эффективности предприятия; 
аспект эффективности; показатель эффек-
тивности; критерий эффективности.

The article deals with the problems of evaluation 
of the enterprise efficiency. Principles of assess-
ing the effectiveness of the operation of the enter-
prise are presented in conjunction with the prin-
ciples of enterprise efficiency. On the basis of the 
relationship of strategic goals and key factors of 
the company's success, taking into account the 
dualistic nature of efficiency. Three key aspects 
of the efficiency of the operation of the enter-
prise are defined: the results of the operation of 
the enterprise, the algorithm of the operation of 
the enterprise; organization of production, sales, 
management at the enterprise. In the framework 
of these aspects, criteria and groups of indicators 
for assessing performance are defined.
Key words: efficiency of enterprise functioning; 
system of evaluation of the efficiency of the oper-
ation of the enterprise; principles of evaluation 
of efficiency; principles of enterprise efficiency; 
aspect of efficiency; performance indicator; per-
formance criterion.

Постановка проблеми. Відсутність збалансо-
ваності у розвитку галузей аграрного виробництва, 
зокрема сільського господарства і олійно-жирової 
галузі, призводить до диспропорцій у відносинах 
між сільськогосподарськими і переробними під-
приємствами, а також до нераціонального вико-
ристання ресурсів у виробництві олійно-жирової 
продукції. Усе це негативно позначається на ефек-
тивності роботи переробних підприємств олійно-
жирової галузі. При цьому в сучасних умовах гос-
подарювання, які характеризуються посиленням 
конкуренції і динамічними змінами кон’юнктури 
внутрішніх і світових ринків олійно-жирової продук-
ції, зокрема рослинних олій, суттєвим зростанням 
цін на сировину, енергоносії, транспортні послуги, 
необхідним стає пошук нових шляхів забезпе-
чення ефективності функціонування підприємств 
галузі та пошук резервів її зростання.

Визначення рівня ефективності функціону-
вання підприємства є важливим завданням для 
власників підприємств (зокрема держави), клі-
єнтів і постачальників підприємства, фінансових 
інститутів та інших суб’єктів ринкової економіки. 

Результати оцінки дозволяють менеджерам визна-
чити перспективи подальшого руху, виявити про-
блемні зони, проаналізувати ефективність обраної 
стратегії розвитку підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як 
показав аналіз літератури [1–3; 5–9], сучасні дослі-
дження в галузі оцінки ефективності підприємства 
(фірми) розвиваються у двох напрямах. Перший 
передбачає вдосконалення оцінки фінансових 
вимірників і відомий під загальною назвою управ-
ління, заснованого на створенні вартості (Value 
Based Management, VBM). Другий напрям – це 
створення комплексних систем, націлених на вимі-
рювання досягнень підприємства (компанії) в усіх 
сферах його діяльності (Performance Measurement, 
PM). У межах Performance Measurement було про-
аналізовано основні системи оцінювання ефек-
тивності функціонування підприємства за деякими 
характеристиками.

Загалом, було виявлено такі обмеження під час 
застосування їх щодо українських підприємств:

– методологічна складність визначення низки 
показників, зокрема інтелектуального капіталу;
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– відсутність даних про низку параметрів 
зовнішнього середовища, що не дозволяє одер-
жати досить чітку картину в проекції клієнтів;

– відсутність ефективного менеджменту на 
багатьох підприємствах;

– внутрішня неготовність більшості організа-
цій до впровадження комплексних систем оціню-
вання ефективності;

– необґрунтоване слідування шаблону;
– надмірна деталізація, яка спричиняє розми-

вання корпоративної стратегії.
Перевагами описаних концепцій є те, що вони 

дозволяють отримати комплексну характеристику 
функціонування підприємства і поєднати показ-
ники операційної ефективності з його стратегією.

Проте різноманітність управлінських кате-
горій і методик, потреба врахування галузевих 
особливостей підприємств зумовлює необхід-
ність подальшої систематизації показників і роз-
роблення методів їх узгодження і застосування в 
загальній управлінській діяльності.

Постановка завдання. Метою цієї статті є 
обґрунтування методичних засад для форму-
вання системи оцінювання ефективності діяль-
ності переробного підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Використовуючи результати досліджень [4; 11; 12], 
концептуально процес побудови системи оціню-
вання ефективності функціонування підприємства 
починається з вибору використовуваних на підпри-
ємстві ключових показників ефективності. Відбір 
показників відбувається в три етапи: визначення 
стратегічних цілей підприємства; визначення клю-
чових факторів успіху підприємства; визначення 
ключових показників діяльності підприємства.

Для визначення стратегічних цілей і ключо-
вих факторів успіху підприємства необхідним 
є аналіз галузі, в якій воно функціонує, з метою 
визначення структури галузі, переваг і слабких 
сторін підприємства, особливостей взаємодії під-
приємства зі структурою галузі, етапу життєвого 
циклу підприємства (стан стабільної діяльності, 
економічне зростання, стійкий спад виробництва, 
криза тощо).

Як зазначається [13], галузеві особливості 
функціонування переробних підприємств ОЖГ 
полягають в такому: експортна орієнтація; висока 
питома вага витрат сировини в собівартості гото-
вої продукції; вплив якісних характеристик насіння 
олійних культур, зокрема, олійності, на витрати 
виробництва (витрати палива, енергії, допоміжних 
матеріалів в основному пропорційні масі пере-
роблюваної сировини); ліквідація сировинних зон 
багатьох підприємств під час переходу до ринку; 
висока економічна влада переробників на ринку в 
урожайні роки, сільськогосподарських товарови-
робників – в неврожайні; посилення процесів кон-
центрації в галузі.

Ключові фактори успіху підприємства є резуль-
татом взаємодії зі структурою галузі і залежать від 
його стратегічних цілей.

Аналіз галузі дозволив нам виділити такі клю-
чові фактори успіху підприємства з перероблення 
насіння олійних культур:

– наявність стабільної сировинної зони; наяв-
ність оборотних коштів; завантаженість перероб-
них потужностей;

– диверсифікація переробки олієвмісної сиро-
вини;

– комплексність переробки сировини; якісні 
характеристики насіння олійних культур;

– інноваційність (упровадження нових видів 
продукції, нових технологій, сучасного облад-
нання).

Показники системи оцінювання ефективності 
повинні характеризувати стратегічні цілі й ключові 
фактори успіху підприємства, а також бути вимі-
рюваними і чутливими до змін цілей підприємства 
і ключових факторів його успіху.

Як зазначається [4], схема опису показника 
складається з таких елементів: назва; об’єкт вимі-
рювання; одиниці вимірювання; методика (фор-
мула) розрахунку; період вимірювання; цільове 
значення показника.

Порядок визначення показників ефективності 
в межах третього етапу має такі стадії: визна-
чення показників, які характеризують стратегічні 
цілі підприємства в цілому; визначення показників 
(наскрізні показники, всі інші показники) за окре-
мими структурними підрозділами підприємства; 
визначення причинно-наслідкових зв’язків між 
показниками системи.

Під час визначення ключових показників діяль-
ності слід керуватися принципом «зверху-вниз», 
тобто спочатку визначаються показники з підпри-
ємства в цілому, а потім послідовно показники за 
структурними підрозділам підприємства.

На етапі визначення ключових показників за 
окремими структурними підрозділами спочатку 
визначаються «наскрізні» показники за підприєм-
ством в цілому, а потім решта показників діяль-
ності. «Наскрізні» показники використовуються як 
на рівні підприємства, так і на рівні окремого струк-
турного підрозділу. Указані показники проходять 
через усі рівні підприємства, характеризують його 
стратегічні цілі й дозволяють оцінити внесок кож-
ного структурного підрозділу в спільні результати 
діяльності підприємства.

«Наскрізними» показниками можуть викорис-
товуватися фінансові. Під час визначення решти 
показників діяльності слід враховувати ключові 
фактори успіху і стратегічні цілі кожного структур-
ного підрозділу. На кожну стратегічну ціль підпри-
ємства доцільно відбирати не більше 2–3 показ-
ників. На цьому етапі особливе значення має 
визначення випереджаючих показників, здатних 
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характеризувати не результати діяльності підпри-
ємства в попередній період, а його ефективність у 
майбутньому.

Головною вимогою до побудови системи оцінки 
ефективності є наявність чітко сформульованих 
стратегічних цілей підприємства, де у межах кож-
ної з них виділяють ключові фактори успіху для їх 
досягнення (рис. 1).

Визначення ефективності функціонування під-
приємства передбачає оцінювання ефективності 
за трьома аспектами, які є джерелами минулої, 
поточної і майбутньої ефективності. Дуалістична 
природа категорії «ефективність функціонування 
підприємства» проявляється у тому, що резуль-
тативна система може бути неекономною, а еко-
номна система може бути не результативною. 

А тому це вимагає, окрім оцінювання результатів 
функціонування підприємства, оцінювати й алго-
ритм їх досягнення, а також склад і структуру під-
приємства як системи.

Побудова методики оцінки ефективності перед-
бачає врахування принципів, які визначають голо-
вні її функції і сферу застосування.

Принципи оцінювання ефективності – загальні 
вимоги і обмеження, які пред’являються до про-
цесу оцінки ефективності підприємства.

Принцип системності передбачає дослідження 
і вивчення господарських процесів із позицій вияв-
лення зовнішніх взаємозв’язків з іншими об’єктами 
аналізу та їх елементами. У межах теорії систем 
підприємство постає сукупністю взаємопов’язаних 
елементів (підсистем, кожна з яких, у свою чергу, 
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Рис. 1. Стратегічні цілі й ключові фактори успіху підприємства
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розглядається системою наступного порядку) з 
точки зору утворення певного корисного ефекту.

Принцип комплексності полягає у вивченні 
господарських процесів і виявленні залежностей 
між ними.

Принцип урахування специфіки діяльності під-
приємства полягає в тому, що, незважаючи на 
обрану концептуальну модель системи оціню-
вання ефективності, все ж специфічні характерис-
тики досліджуваного підприємства є важливішими 
і мають бути враховані.

Принцип врахування взаємозв’язку резуль-
татів діяльності підприємства з етапами циклу 
створення і реалізації продукції передбачає вико-
ристання різних показників залежно від етапу 
створення і реалізації продукції.

Принцип використання кількох критеріїв ефек-
тивності ґрунтується на тому, що сучасна марке-
тингова концепція підприємництва передбачає 
множинність цілей функціонування підприємства.

Принцип багаторівневої субординації крите-
рію передбачає використання загальних і частко-
вих критеріїв, при чому залежно від рівня ієрархії 
один і той же критерій може бути як частковим, 
так і загальним. Необхідним є дотримання узго-
дженості і впорядкованості загальних і часткових 
і критеріїв на всіх рівнях підприємства.

Принцип формалізованості передбачає вста-
новлення й опис передбачуваних логічних при-
чинно-наслідкових зв’язків між результативними 
показниками і різними факторними ознаками у 
вигляді детермінованих і стохастичних факторних 
моделей для виявлення резервів ефективності 
підприємства.

Принцип забезпечення співставності й порів-
нянності показників ефективності передбачає 
дотримання умов, за яких можлива порівнянність 
показників і характеристик, отриманих різними 
методами або в різний час.

Принцип урахування фактора часу ґрунтується 
на тому, що час є ресурсом, оскільки всі процеси 
включають таку характеристику, як час. Економіч-
ний ефект може бути зведеним до економії часу. 
Час має самостійне змістовне значення як ресурс 
чи системоутворюючий фактор. Отже, дослідження 
результативності на рівні підприємства не тільки 
має часову визначеність усіх розрахунків чи висно-
вків на їх основі, але й розглядає фактор часу окре-
мим об’єктом управління на рівні підприємства.

Принцип безперервності передбачає постійне, 
а не епізодичне спостереження за станом і розви-
тком господарських процесів.

Указані принципи оцінки ефективності пови-
нні відповідати принципам ефективності підпри-
ємства, які можна визначити вимогами щодо 
функціонування підприємства, дотримання яких 
забезпечить його результативність, економічність, 
прибутковість.

Принцип постановки чітких цілей і завдань 
передбачає необхідність визначення і розро-
блення чітких напрямів діяльності підприємства.

Принцип відповідності поставлених цілей виді-
леним ресурсам вимагає, аби кожній цілі відпо-
відав набір матеріальних, фінансових і людських 
ресурсів, які повинні забезпечити виконання 
визначених завдань.

Принцип забезпечення стійкості ринкових пози-
цій підприємства передбачає надання вищого 
пріоритету цілям, які характеризують стійкість 
ринкових позицій підприємства, реалізуючи прин-
ципи маркетингу як ринкової концепції управ-
ління. Такий підхід створює умови для успішного 
функціонування підприємства в довгостроковій 
перспективі. Оцінка ефективності проводиться 
з урахуванням стратегічних пріоритетів, а серед 
оціночних показників переважають показники, що 
характеризують результативність зусиль у різних 
стратегічних напрямах.

Принцип відповідності результативності й 
економічності вимагає віднайти на підприємстві 
відповідність між витратами і результатами. Під-
вищення результативності завжди пов’язане зі 
зростанням якості продукції, а це, у свою чергу, 
призводить до підвищення витрат. При цьому 
необхідним є дотримання певних пропорцій між 
ресурсами, інтелектуально-інформаційним потен-
ціалом (капіталом) та фондом часу для забезпе-
чення можливості отримання економічних резуль-
татів. Теоретично можна говорити про існування 
оптимальних чи найбільш ефективних пропорцій 
усіх трьох указаних компонентів, притаманних 
певній сфері бізнесу, які дозволяють забезпечу-
вати відповідний рівень результативності діяль-
ності підприємства.

Принцип раціональності полягає у тому, що 
підприємницька діяльність направлена на досяг-
нення певної цілі, хоча й не завжди до неї при-
зводить, але обов’язково закінчується резуль-
татом, навіть якщо він не запланований або не 
має позитивного характеру. Якщо такий результат 
збігається з ціллю, то діяльність визнається раці-
ональною.

Принцип екологоефективності передбачає 
необхідність мінімізації несприятливого впливу 
підприємства і його продукції на навколишнє 
середовище, а також підвищення ступеню раціо-
нального використання природних ресурсів на під-
приємстві.

Принцип свободи вибору критеріїв передба-
чає можливість зміни критеріїв на будь-якому 
етапі функціонування підприємства чи ухвалення 
рішень залежно від обставин.

Ураховуючи вищенаведені принципи, результат 
функціонування характеризує поточну і минулу 
ефективність підприємства, алгоритм функціону-
вання – поточну і майбутню ефективність підпри-
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ємства, а показники структури дозволяють спрог-
нозувати майбутню ефективність.

У межах аспекту «Результат функціонування» 
застосовуються критерії результативності виду 
«фактично отримані результати – теоретично мож-
ливі результати» і критерій прибутковості (рис. 2).

Джерелами отримання економічного ефекту 
(як результату функціонування на підприємстві) 
є виробнича діяльність, управлінська діяльність, 

економічна конкуренція. Прибутковість підприєм-
ства може зростати, якщо підприємство отримує 
дохід (виручку від реалізації), яка значно переви-
щує його витрати, внаслідок зростання цін на про-
дукцію. При цьому продуктивність може як зрос-
тати, так і знижуватись.

У межах аспекту «Алгоритм функціонування 
підприємства» розглядається технологічна ефек-
тивність або інтенсивність як характеристика 

Рис. 2. Критерії і показники в межах аспекту «Результати функціонування»

Рис. 3. Критерії і показники в межах аспекту  
«Алгоритм функціонування підприємства»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аспект «Результати функціонування» 

Конкурентоздатність: частка підприємства на ринку; ефект масштабу 
виробництва; коефіцієнт випередження розвитку; ефект накопичення 
досвіду; виробництво чистої продукції на одиницю витрат ресурсів. 

 
Прибутковість: прибуток на одиницю загальних витрат; 
рентабельність виробництва; коефіцієнт потенційного економічного 
зростання; рентабельність основних фондів; рентабельність 
виробничих фондів; рентабельність оборотних засобів; рентабельність 
необоротних активів. 

 
Ефективність управління: рентабельність власного капіталу; 
рентабельність сукупного капіталу. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аспект «Алгоритм функціонування підприємства» 

Інтенсивність використання ресурсів: матеріаломісткість продукції; виробіток 
продукції в одиницю часу (на одного працівника); зарплатомісткість; працевіддача; 
загальна фондовіддача; фондовіддача активної частини основних фондів; обсяг 
випуску продукції на 1 тис. грн. вартості активної частини основних фондів; 
амортизаціовіддача; коефіцієнт використання переробних потужностей; вартість 
реалізованої продукції в розрахунку на 1 грн. оборотних засобів; коефіцієнт 
завантаження оборотних засобів; коефіцієнт закріплення оборотних засобів; 
фондовіддача нематеріальних активів. 

Продуктивність: фактичний вихід готової і супутньої продукції; загальна 
факторна продуктивність; коефіцієнт використання матеріальних ресурсів; втрати 
продукції у виробництві. 

 

Результативність: ступінь наближення фактичного випуску до максимально 
можливого при використанні конкретного набору ресурсів; ступінь використання 
корисних компонентів сировини; коефіцієнт виходу корисної речовини. 

 

Економічність: комплексність переробки сировини; витрати на 1 грн. товарної 
продукції; ощадливість; індекс собівартості продукції. 

 

Оперативність: Структура і тривалість виробничого циклу; структура і тривалість 
фінансового циклу; коефіцієнт неперервності виробничого процесу; оперативність 
поставок; гнучкість виробничого процесу; своєчасність отримання результату. 
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спожитих ресурсів у виробництві (критерій типу 
«фактичний обсяг випуску – обсяг окремого виду 
ресурсу, спожитого у виробництві»); продуктив-
ність («обсяг випуску – обсяг витрат всіх видів 
ресурсів, спожитих у виробництві») економічність 
як характеристика витрат ресурсів («планове спо-
живання ресурсів – фактично спожиті ресурси»); 
оперативність як характеристика витрат часу 
для досягнення цілей підприємства (отримання 
результату в нормативно задані строки чи в ритмі 
об’єктивної потреби в ньому, яка визначається 
виробничими циклами чи процесами внутрішнього 
середовища) (рис. 3).

Інтенсивність використання ресурсів харак-
теризує віддачу окремого виду застосовуваних 
ресурсів, але не дозволяє комплексно охаракте-
ризувати результативність й ефективність алго-
ритму функціонування підприємства.

Продуктивність (як критерій ефективності) 
визначається технологією, застосовуваною на 

підприємстві під час переробки сільськогосподар-
ської сировини, і має довгостроковий характер.

Технологія математично описується за допо-
могою моделі виробничої функції. Економічність 
дозволяє оцінити ощадливість використання 
ресурсів під час виробництва продукції.

Результативність характеризує частку, яку 
становить фактично отриманий ефект від макси-
мально можливої величини, об’єктивно зумовле-
ної наявними можливостями реалізації продукції і 
технологіями, доступними на сучасному етапі роз-
витку підприємства (галузі).

Оперативність впливає на величину виручки 
і прибутковість підприємства в довгостроковому 
періоді.

У межах аспекту «Організація праці, вироб-
ництва, збуту і управління» показниками майбут-
ньої ефективності виступають показники якісного 
складу і структури персоналу, основних і оборот-
них фондів, які дозволяють оцінити якісні харак-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аспект «Організація виробництва, збуту, управління на підприємстві» 

Якісний склад і структура персоналу підприємства: відповідність кваліфікації 
працівників рівню складності виконуваних ними робіт; питома вага окремих 
категорій працівників у структурі чисельності ПВП; коефіцієнт культури 
виробництва; коефіцієнт трудової дисципліни; коефіцієнт освітнього рівня 
працівників; коефіцієнт стабільності кадрів; індекс вмотивованості персоналу; 
індекс лояльності персоналу; рівень захворюваності. 

Якісний склад і структура виробничих фондів підприємства: Склад і 
структура ОФ підприємства; питома вага основних фондів в активах 
підприємства; питома вага активної частини ОФ; коефіцієнти фізичного і 
морального зносу ОФ; коефіцієнт зносу активної частини ОФ; коефіцієнт 
оновлення ОФ; коефіцієнт вибуття ОФ; коефіцієнт придатності ОФ; склад і 
структура оборотних засобів підприємства . 

 
Енергоефективність і екологічність функціонування підприємства: Склад і 
структура енергоресурсів підприємства, енергомісткість виробництва і продукції; 
коефіцієнт енергетичного самозабезпечення; енергетична вартість виробництва; 
ступінь утилізації відходів; відходомісткість виробництва; шкодомісткість 
випуску; шкодомісткість функціонування підприємства; коефіцієнт 
понаднормативного викиду шкідливих речовин; рівень негативного впливу 
підприємства на навколишнє середовище; питома екологоефективність товарної 
продукції; коефіцієнт утилізації шкідливих викидів; коефіцієнт утилізації 
відходів. 

 

Інноваційність: Питома вага нових видів продукції; кількість 
раціоналізаторських пропозицій на одного працівника; склад і структура витрат 
на дослідження і розробки; склад і структура нематеріальних активів 
підприємства. 

 

Маркетинг: Лояльність клієнтів; питома вага витрат на функціонування служби 
маркетингу; продуктивність маркетингової служби. 

 

Рис. 4. Критерії і показники в межах аспекту  
«Організація виробництва, збуту, управління на підприємстві»
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теристики потенціалу підприємства, а також 
показники організації виробництва, інноваційності 
застосовуваних технологій тощо (рис. 4).

При цьому під впливом технології ресурси під-
приємства перетворюються на витрати, продук-
тивність під впливом ринкового механізму транс-
формується у прибутковість.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, методика оцінювання ефектив-
ності функціонування переробного підприємства 
ґрунтується на комплексному підході до категорії 
ефективності, поєднуючи функціональні сфери 
підприємства (виробництво, маркетинг і збут, 
навчання і розвиток, кадри) і фази відтворюваль-
ного процесу на ньому, а також дозволяє оцінити 
ефективність використання ресурсів. Критерії і 
показники в межах аспекту «Результати функціо-
нування» відображають сфери одержання еконо-
мічного ефекту і водночас кінцевий результат усіх 
фаз відтворювального процесу на підприємстві.
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