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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Категорія "ефективність" займає ключове місце майже

в усіх без винятку галузях знань та сферах діяльності люди)

ни. Для економічного розвитку як окремих суб'єктів госпо)

дарювання, так і економіки держави загалом, необхідно,

щоб діяльність підприємства була ефективною, тобто здійс)

нювалася в умовах оптимального (раціонального) витрачан)

ня ресурсів, мінімальних витратах та максимальній прибут)

ковості виробництва.

У зв'язку з цим, розгляд основних аспектів управління

ефективністю діяльності підприємства в умовах сьогодення

становить істотний теоретичний та практичний інтерес.
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BASIC ASPECTS OF EFFICIENCY MANAGMENT ON THE LIGHT INDUSTRY ENTERPRISES

У статті розкрито зміст та основні аспекти управління ефективністю діяльності підприємства.

Обгрунтовано необхідність проведення діагностики ефективності діяльності підприємства.

Визначено основні напрями проведення діагностики ефективності діяльності. Згруповано по!

казники в розрізі визначених напрямів проведення діагностики ефективності. Проведено діаг!

ностику ефективності діяльності на підриємствах легкої промисловості. Запропоновано основні

управлінські рішення щодо підвищення ефективності діяльності підприємств, що можуть бути

прийняті на основі результатів діагностики.

The article devoted to the need of research of the basic aspects of efficiency on the light industry

enterprises. Proved the necessity of diagnosing the efficiency of the company. Determined the main

directions for efficiency diagnostics. Indicators grouped in terms of designated areas of efficiency

diagnostics. Conducted the diagnosis of efficiency on light industry enterprises. Proposed the basic

management decisions to improve enterprise efficiency that can be taken on the basis of diagnosis.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням сутності ефективності діялбності, її видів,

оцінки та методів управління займались такі вітчизняні та

зарубіжні вчені, як: Акіменко Н.В., Бельтюков Є.А., Боби)

лева А.З., Грицик К.В., Захарін С.В., Ковалев В.В., Крейни)

на М.Н., Лапін О.В., Михайлов В., Мних Є.В., Савицька Г.В.,

Тищенко А.Н., Федулова Л.І., Шовкун І.А.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розкрити зміст та основні аспекти управління ефектив)

ністю діяльності підприємства. Обгрунтовати необхідність
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проведення діагностики ефективності

діяльності підприємства. Визначити

основні напрями проведення діагнос)

тики ефективності діяльності. Прове)

сти діагностику ефективності діяль)

ності на підриємствах легкої промис)

ловості.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Ефективність ведення госпо)

дарської діяльності прямо залежить

від ефективного використання ре)

сурсів підприємства як основних еле)

ментів виробничого потенціалу, що пе)

ребувають у розпорядженні під)

приємства та використовуються для

досягнення конкретних цілей. Процес

виробництва здійснюється при взає)

модії: матеріальних, фінансових та

трудових ресурсів, відповідно, ефек)

тивність діяльності відображає міру

використання кожного ресурсу та всіх

ресурсів одночасно за певний про)

міжок часу. Основним важелем управ)

ління ефективністю діяльності

підприємства є формування системи

вимірювання досягнутих результатів.

Адже правильно сформована система

вимірювання забезпечує прозорість і ясність одержаного ре)

зультату діяльності, зосереджує увагу на факторах, що впли)

вають на результат. Аналіз управління ефективністю при)

пускає виявлення закономірностей і тенденцій зміни

господарській діяльності підприємств, при цьому увага фо)

кусується на досягненні мети і завдань, які відображені че)

рез показники оцінки ефективності. Унаслідок чого аналіз

управління ефективністю пропонується засновувати на взає)
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Таблиця 1. Характеристика методів аналізу господарської діяльності
промислових підприємств

Джерело: [11, с. 39].
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Рис. 1. Напрями проведення комплексного аналізу
господарської діяльності вітчизняних промислових підприємств

Джерело: [3].

Таблиця 2. Динаміка щорічних показників фінансових
результатів  підприємств легкої промисловості

за 2012—2014 роки, тис. грн.

Джерело: розраховано автором на основі даних Агентства з розвитку інфра)

структури фондового ринку України [1].
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 36,214 40,822 42,652 1174,7 2458,9 556,5 
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  ( ) (2,253) (1,648) 0,305 23 21,1 3,9
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2012 0,26 1,38 0,01 0,73
2013 0,24 1,09 0,09 0,85 
2014 0,23 0,96 0,09 0,92

Таблиця 3. Показники фінансової стійкості підприємств легкої промисловості
за 2012—2014 роки

Джерело: розраховано автором на основі даних Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України [1].
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мозв'язку двох напрямів таких, як аналіз господарської

діяльності підприємств (з метою визначення досягнутого

рівня зростання й розвитку підприємства та виявлення на)

явних можливостей) й аналіз доцільності застосування на)

явних показників оцінювання (як основи для формування

інструментарію щодо управління ефективністю діяльності

підприємства) [3].

Збір інформації, необхідної для проведення аналізу по)

винен бути якісним і своєчасним, це дозволить відображати

досліджувані процеси ймовірно й об'єктивно. Джерелом за)

безпечення інформацією є оперативна (внутрішньофірмо)

ва), бухгалтерська й статистична звітності. Система звітності,

яка застосовується, заснована на вирішенні таких питань:

виборі періоду дослідження й базового значення по)

казників. У вітчизняній практиці найчастіше проводять

порівняльний аналіз фактичних результатів з резуль)

татами минулих періодів, фактичних результатів з пла)

новими значеннями. Об'єктом економічного аналізу є

процес управління розвитком підприємства, результа)

ти діяльності й власне процес досягнення результатів,

представлені у вигляді моделі взаємопов'язаних показ)

ників [3].

За результатами аналізу господарської діяльності

підприємств за 2012—2014 роки застосовуються такі

джерела статистичної інформації, як Баланс (форма

№ 1), Звіт про фінансові результати (форма № 2) та

інші статистичні звіти. Дані по підприємствах отримані з

інформаційного ресурсу сайту Агентства з розвитку інфра)

структури фондового ринку України [1]. Додаткові розра)

хунки, що характеризують специфіку діяльності підприємств

легкої промисловості, проведені за 2012—2014 роки, ос)

кільки цей період більш чітко відображає останні зміни в

економічній ситуації країни. Інструментом обробки інфор)

мації служать різні методи оцінювання. Для оптимального

вибору методів оцінювання ефективності діяльності підприє)

мства варто враховувати такі параметри: облік особливос)

тей діяльності підприємства; можливість відображення сис)

темою показників усіх аспектів діяльності підприємства; про)

стота розрахунку показників; інформативність отриманих

результатів: можливість зрозумілого їх відображення з по)

дальшим виявленням "вузьких місць".

У ході дослідження методів, які використовують при

аналізі господарської діяльності вітчизняних промислових

підприємств, встановлено їх переваги та недоліки (табл. 1).

Встановлено, що на вітчизняних промислових підприє)

мствах традиційно застосовують методичні підходи до ана)

лізу діяльності підприємств, які грунтуються в основному на

дослідженні фінансового становища підприємства [10; 6; 4].

У практиці виділяють чотири групи показників:

1. Показники оцінювання прибутковості господарської

діяльності (рентабельність власного капіталу, рента)

бельність активів, рентабельність основних засобів, рента)

бельність продукції).

2. Показники оцінювання ефективності управління (чи)

стий прибуток на одну гривню обсягу реалізації, валовий

прибуток на одну гривню обсягу реалізації).

3. Показники оцінювання ділової активності (капітало)

віддача, фондовіддача, оборотність запасів, оборотність де)

біторської заборгованості).

4. Показники оцінювання ліквідності й ринкової

стійкості (коефіцієнти ліквідності балансу, коефіцієнт авто)

номії, коефіцієнт покриття обігових коштів поточними зо)

бов'язаннями, коефіцієнт забезпеченості обігових активів

власними оборотними коштами).

У той же час комплексний аналіз вітчизняних підпри)

ємств має свої особливості: зростає роль оцінювання вироб)

ничої діяльності, ресурсів, пов'язаних з виробництвом і ре)

алізацією готової продукції [12], [8, с. 102]. Напрями прове)

дення комплексного аналізу господарської діяльності про)

мислових підприємств, що наведено в науковій вітчизняній

літературі, представлено на рисунку 1.

Показники прибутковості господарської діяльності й

ефективності управління — узагальнені й найбільш важливі

показники діяльності, які вживаються на вітчизняних

підприємствах. Динаміка зміни щорічних показників фінан)

сових результатів підприємств легкої промисловості пред)

ставлена в таблиці 2.

Досліджувані підприємства в основному характеризу)

ються низьким рівнем прибутку. Чистий дохід перевищує

собівартість реалізованої продукції.

Низькі значення результативних показників можуть бути

пов'язані з тим, що зазначені підприємства ведуть політику

неефективного використання ресурсів, спрямованих як на

виробництво, так і реалізацією продукції;

Оцінювання ліквідності й фінансової стійкості припус)

кає проведення аналізу структури капіталу підприємства,

оцінювання відхилень одержаних значень від нормативних

коефіцієнтів [2, с. 71—114]. Мета такого аналізу полягає в

оцінюванні ступеня залежності підприємства від зовнішніх

джерел фінансування і визначенні швидкості повернення

позикових засобів. Представлена група показників, з точки

зору автора, є важливим, але не основним інструментом

управління ефективністю діяльності підприємства.

Відповідно до існуючих методичних рекомендацій була

проаналізована структура пасиву групи підприємств (табл.

3).

За результатами розрахунків видно, що на підприєм)

ствах не проводиться активна політика з самофінансуван)

ня, про що свідчить коефіцієнт автономії, який знаходиться

в межах 1—26 %.

З вищенаведеного аналізу зазначено, що низький рівень

залучення довгострокових кредитів пов'язаний з декілько)

ма причинами:

— підприємства розглядають можливість отримання

довгострокового кредиту як імовірність втрати своєї неза)

лежності;

— більшість вітчизняних промислових підприємств не

мають правильної фінансової стратегії щодо ефективнішо)

го використання отриманих ресурсів;

— в умовах нестабільної економіки банки пропонують

кредити за завищеними відсотковими ставками, а це не в)

игідно підприємствам, оскільки достатньо складно отрима)

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 « »  «   
» 

2012 0,018 1,12 – 0,55
2013 0,002 0,41 – 0,75 
2014 0,034 0,43 0,03 0,42

Таблиця 4. Показники ліквідності підприємств
легкої промисловості за 2012—2014 роки

Джерело: розраховано автором на основі даних Агентства

з розвитку інфраструктури фондового ринку України [1].
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 « »  «   
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2012 82,88 5,473 0,20 26,03 8,16 35,71
2013 102,24 6,767 0,23 20,18 25,97 43,44
2014 106.41 2,23 0,23 121,26 5,87 10,48 

Таблиця 5. Показники оцінювання ділової
активності підприємств легкої промисловості за

2012—2014 роки

Джерело: розраховано автором на основі даних Агентства з роз)

витку інфраструктури фондового ринку України [1].
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ти від вкладеного капіталу вищий відсоток рентабельності,

ніж ставка позикового відсотка.

Отже, зазначені підприємства дотримуються стратегії

мінімального залучення позикового капіталу. При цьому

формування позикового капіталу відбувається в основному

за рахунок кредиторської заборгованості: кредитів банків,

заборгованості за товари, роботи й послуги, іншими розра)

хунками.

Аналіз фінансового стану підприємства грунтується на

співвідношенні поточних пасивів і структурних елементів

поточних активів. Застосування показників ліквідності доз)

воляє оцінити ступінь ліквідності капіталу підприємства й

ступінь його забезпеченості коштами, необхідними для по)

гашення поточних зобов'язань (табл. 4).

Аналіз одержаних результатів доцільно здійснювати з

урахуванням нормативних значень, що використовують у

вітчизняній науковій літературі [7, с. 194—195]:

— коефіцієнт абсолютної ліквідності >= 0,25)0,35;

— коефіцієнт швидкої ліквідності >= 0,7)0,8.

Варто додатково уточнити, які складові поточних активів

можна вважати швидколіквідними, наприклад до швидкол)

іквідних активів, за методикою Г.В. Савицької, відноситься

дебіторська заборгованість менше 12 місяців [Савицкая Г.В.

Анализ хозяйственной деятельности предприятия /

Г.В. Савицкая. — [4)е изд.] — Минск: Новое знание, 2000.

— 688 с., с. 638]. Щодо ринкової ситуації, що склалася на

вітчизняному ринку, автором ухвалено рішення віднести

дебіторську заборгованість до активів, які поволі реалізо)

вуються. Доцільність рекомендації визначається специфікою

функціонування вітчизняних підприємств, тобто дебіторсь)

ка заборгованість є одним із важелів постійної взаємодії з

контрагентами [Крейнина М. Н. Финансовый менеджмент:

[учеб. пос.] / М. Н. Крейнина. — М.: Дело и сервис, 2001. —

400 с., c. 138].

Проведені розрахунки дають змогу дійти до такиї вис)

новків (табл. 4):

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності на даних підприє)

мствах має низький рівень, знаходиться в діапазоні 0,002

(ПАТ "Чинбар", за 2013 рік) — 0,03 (ПП "Українська швей)

на компанія" в 2014 році). Рекомендоване значення для цьо)

го показника знаходиться в межах 0,25—0,35, тобто на

підприємстві з регулярно оплачуваною дебіторською за)

боргованістю грошей, які не беруть участь у виробничому

процесі, не повинно бути, а високе значення показника є пе)

редумовою невмілого вкладення грошей.

 2. Коефіцієнт швидкої ліквідності дозволяє визначити

можливість підприємства покривати короткострокові зобо)

в'язання без урахування за)

пасів, дебіторської заборго)

ваності й незавершеної про)

дукції (активів, що повільно

реалізуються). Загалом, на

досліджуваних підприємствах

отримані значення нижче нор)

мативного (тільки в 2013 році

на ПП "Українська швейна

компанія" він у межах норма)

тивного), що характеризує

низьку частку в балансі

підприємства коштів, товарів і готової про)

дукції. У такій ситуації виникає два припущен)

ня — низьке значення коефіцієнта може

свідчить як про можливі складнощі з платежем,

так і ефективне управління активами підприє)

мства — уміння не зберігати дорогі й неліквідні

активи.

Відхилення фактично набутих значень від

загальноприйнятих пояснюються особливостя)

ми ринкової діяльності українських підпри)

ємств. Більшість українських промислових підприємств пра)

цюють із значним дефіцитом власних обігових коштів. З

іншого боку, існує достатня кількість платоспроможних

підприємств, значення показника ліквідності яких більше

трьох. Це не свідчить про проведення ефективної фінансо)

вої політики, просто особливість діяльності таких

підприємств полягає в наявності на складі надлишку товар)

но)матеріальних запасів або на низькому рівні короткост)

рокових зобов'язань.

Отже, аналіз структури капіталу підприємств доводить,

що відповідність фактичних значень показників фінансової

стійкості нормативним показникам характеризує підприєм)

ства, що функціонують із мінімальним ризиком і мінімаль)

ними темпами зростання. Збільшення діапазону між норма)

тивними значеннями й фактично отриманими може харак)

теризувати як зниження ефективності технології управлін)

ня капіталом, так і зростання рівня ризику в даному напрямі

діяльності.

Аналіз ділової активності часто в літературних джере)

лах називають аналізом якості управління підприємством [2,

с. 95]. Аналіз припускає оцінювання репутації підприємства,

конкурентоспроможність продукції, стабільність покупців,

тому що грунтується на оцінюванні тривалості обігу ресурсів

і віддачі на вкладений капітал.

Більш глибокий аналіз дозволить визначити, чи раціо)

нальна закупівельно)збутова діяльність на підприємствах,

чи ефективна робота з дебіторами (табл. 5).

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

(Коб. КЗ) — показує розширення або зниження комерцій)

ного кредиту, наданого підприємству.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

(Коб. ДЗ) показує, скільки разів за рік обернулися кошти,

вкладені у розрахунки. Як правило, чим вище цей показник,

тим краще, тому що підприємство швидше одержує оплату

по рахунках. З іншого боку, надання покупцям товарного

кредиту є одним з інструментів стимулювання збуту, тому

важливо знайти оптимальну тривалість кредитного періоду.

Протягом 2012—2014 рр. строк погашення кредиторсь)

кої заборггованості на ПАТ "Чинбар" виріс до майже 107

днів, що є негативною тенденцією. У той же час на ПП "Ук)

раїнська швейна компанія" у 2014 році цей показник істот)

но знизився до трохи менше 6 днів.

Коефіцієнт оборотності основних засобів (Коб. ОЗ, ко)

ефіцієнт фондовіддачі), характеризує ефективність викори)

стання підприємством основних засобів. Чим вище значен)

ня коефіцієнту, тим ефективніше підприємство використо)

вує основні засоби. Зниження рівня фондовіддачі на ПП

Таблиця 7. Аналіз рентабельності діяльності
підприємств за 2012—2014 роки

     
  « »  «   »
2012 -0,008 -0,032 -0,015 -0,08 0,09 2,71 0,7 0,02
2013 -0,006 -0,024 -0,011 -0,05 0,09 1,56 0,37 0,01
2014 0,0016 0,005 0,002 0,009 0,01 0,15 0,07 0,007

Джерело: розраховано автором на основі даних Агентства з розвитку

інфраструктури фондового ринку України [1].

Таблиця 6. Показники оцінювання використання трудових ресурсів
підприємств легкої промисловості за 2012—2014 роки

Джерело: розраховано автором на основі даних Агентства з розвитку інфраструктури фон)

дового ринку України [1].
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2012 2678,7 123 241,92 61 15 57,58
2013 2324,5 113 194,34 70,5 19 105,08
2014 2508,5 105 291,11 47 20 27,83
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"Українська швейна компанія" у 2014 році свідчить про не)

достатній обсяг продажів або про занадто високу величину

капітальних вкладень.

Аналіз виробничої складової традиційно проводиться

на основі оцінювання динаміки показників, що характери)

зують якісний і кількісний приріст ресурсів: трудових ре)

сурсів, матеріальних ресурсів, виробничих фондів, обсягів

реалізації продукції.

Більш детальний аналіз надасть комплексне оцінюван)

ня виробничої діяльності підприємств. На першому етапі

проводиться аналіз використання трудових ресурсів, що

припускає порівняння рівнів продуктивності праці (табл. 6).

Із відображених вище результатів розрахунків просте)

жується зміна чисельності персоналу. На ПП "Українська

швейна компанія" відбулось збільшення на 33,33 % у 2014

р., порівнюючи з 2012 р., у той самий час, як на ПАТ "Чин)

бар" ця велична зменшилась на 14,63 % у 2014 р., порівню)

ючи з 2012 р. Варто також відзначити дві протилежні тен)

денції: ріст фонду оплати та продуктивності праці на ПАТ

"Чинбар" та зменшення фонду оплати та продуктивності

праці на ПП "Українська швейна компанія", що в другому

випадку є негативною тенденцією.

Значення показників, характеризують якість зростання

та ефективність використання основних засобів представ)

лені в таблиці 7.

Коефіцієнт рентабельності активів (КрА, економічна

рентабельність) характеризує рівень прибутку, що ство)

рюється всіма активами підприємства, які перебувають у

його використанні згідно з балансом.

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (КрВК,

фінансова рентабельність) характеризує рівень прибут)

ковості власного капіталу, вкладеного в дане підприєм)

ство, тому найбільший інтерес представляє для наявних і

потенційних власників й акціонерів та є одним із основ)

них показників інвестиційної привабливості підприємства,

тому що його рівень показує верхню межу дивідендних

виплат.

Коефіцієнт рентабельності основних засобів (КрОЗ)

показує, який прибуток отримує підприємство на кожну гро)

шову одиницю інвестованих в основні засоби коштів, тобто

наскільки ефективними є капіталовкладення підприємства.

Коефіцієнт рентабельності продукції (КрП) характери)

зує ефективність господарської діяльності підприємства.

Загалом, якщо зосередити увагу на ПАТ "Чинбар", то ці

показники тільки у 2014 р. показали додаткові значення тро)

хи вищі від нуля, що є свідченням підвищення ефективності

діяльності підприємства.

Водночас на ПП "Українська швейна компанія" у 2014

р. спостерігається зменшення ефективності діяльності

підприємства. Це є наслідком негагативної тенденції, що

існує протягом аналізованих років.

ВИСНОВКИ
Діагностика ефективності діяльності підприємства

сприяє прийняттю раціональних управлінськх рішень щодо

вибору стратегії перспективного розвитку підприємства.

Застосовуючи систему діагностики для оцінювання ефек)

тивності діяльності підприємств, потрібно постійно порівню)

вати позитивні наслідки застосування цієї системи та поточні

витрати на підтримування її функціонування. Удосконален)

ня системи оцінювання ефективності діяльності підприємств

особливо актуальне для перспектив діяльності кожного

підприємства. Якісно проведена оцінка створює важливе

аналітичне підгрунтя для формування умов ефективної

діяльності підприємства, визначення переліку раціональних

заходів щодо підвищення прибутковості. Із цією метою зап)

ропоновано здійснювати оцінювання ефективності діяль)

ності підприємств легкої промисловості на основі застосу)

вання чотирьох груп показників.
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