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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням питання ефективного використання
ресурсів підприємствами машинобудування присвячено
роботи Гавришка А.С., Євдокимова Ф.І., Ітіна І.І., Кваші
Я.Б., Ландика В.І., Манілівського Р.Г., Москаленка В.П.,
Палтеровича Д.М., Петровича Й.М., Скударя Г.М., Сли3
жиса М.У., Швець І.Б., Шкитиної М.Й.

Мета дослідження полягає у проведенні оцінки
ефективності використання ресурсів підприємствами
машинобудування.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективне використання ресурсів є однією з най3

важливіших передумов щодо адаптації підприємств до
динамічних умов ринкового середовища, що зумов3
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лює необхідність проведення оцінки використання ре3
сурсів підприємства машинобудування, оскільки це є
одним із чинників, який визначає конкурентоспро3
можність підприємств галузі та їхню здатність до роз3
витку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Раціональне використання ресурсів (трудових, ма3

теріальних, фінансових) полягає в досягненні підпри3
ємством максимального обсягу валової реалізації,
відповідно, доходу та прибутку, при мінімальних витра3
тах ресурсів, що зумовлює потребу у формуванні сис3
теми показників до відповідно визначених критеріїв при
проведенні оцінки ефективності використання ресурсів
підприємствами машинобудування. Схематичне зобра3
ження процесу оцінки ефективності використання ре3

сурсів підприємствами машинобуду3
вання наведено на рис. 1.

Проведення оцінки ефективності
використання ресурсів підприємства3
ми машинобудування доцільно вирі3
шувати шляхом розробки комплексу
показників, що забезпечать адекват3
ну оцінку певного ресурсу та побудо3
вою мультиплікативної моделі на ос3
нові обгрунтованої комплексної си3
стеми показників. Відповідно до зап3
ропонованої оцінки ефективності ви3
користання ресурсів підприємствами
машинобудування на першому етапі
проводиться вибір показників, що зу3
мовлюють використання фінансових,
трудових та матеріальних ресурсів та
визначає ефективність функціону3
вання підприємства в цілому, зокре3
ма темпи розвитку, конкурентоспро3
можність, здатність до розвитку
(табл. 1).
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2006 0,00 2,23 0,08 3,36 3,70 2,13 2,88 
2007 0,35 2,09 15,44 1,93 4,79 2,23 2,84 
2008 14,62 2,09 0,14 3,68 2,82 1,82 2,89 
2009 1,80 2,11 0,11 2,35 2,87 2,01 2,85 
2010 2,15 1,93 0,08 3,97 2,99 2,27 2,85 

   
2006 0,472 1,525 -3,243 0,794 0,762 -1,217 0,093 
2007 -16,334 1,873 -2,750 -2,074 0,772 -5,548 1,194
2008 45,737 1,336 -1,705 1,590 0,051 1,052 0,597
2009 -311,358 1,851 -2,049 2,276 0,084 13,123 0,382 
2010 0,869 0,523 -1,717 -0,344 0,029 0,504 0,250 

Таблиця 1. Результати розрахунку показників ефективності
використання фінансових ресурсів досліджуваних

підприємств машинобудування
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Відсутність усталеної тенденції до зростання капі3
таловіддачі досліджуваних підприємств машинобуду3
вання, зокрема для ЗАТ "Азовський машинобудівний
завод" показник протягом аналізованого періоду ста3
новив від 0,35 до 14,62, для ВАТ "Барський машинобу3
дівний завод" — від 1,93 до 2,23, для ЗАТ "Бердянсь3
кий машинобудівний завод" — 0,08315,44, для ВАТ
"Дрогобицький машинобудівний завод" — від 1,93 до
3,97, для ВАТ "Полтавський машинобудівний завод",
ВАТ "Карлівський машинобудівний завод" та ВАТ
"Смілянський машинобудівний завод" — від 1,82 до 3,7
свідчить про відсутність якісного оновлення та ефектив3
ного використання фінансових ресурсів, зокрема основ3
ного капіталу, про що свідчить і показник рентабель3
ності власного капіталу.

Отримані значення частки власного капіталу в су3
купних витратах, розміру власного капіталу на оди3
ницю чистого прибутку та власно3
го капіталу на одиницю виручки
від реалізації зумовлені рядом
проблем, серед яких низькі тем3
пи оновлення основних засобів,
збільшення сум амортизаційних
відрахувань, зменшення частки
прибутку у вартості продукції, що
призводить до збитків та відпові3
дно, до нестачі власних фінансо3
вих ресурсів та визначає не3
обхідність розробки заходів
щодо підвищення ефективності
використання фінансових ре3
сурсів підприємствами машинобу3
дування в аспекті стабілізації
їхньої діяльності та збереження

підприємства як економічної одиниці з подальшим за3
безпеченням стійкого функціонування.

Таким чином, відповідно до оцінки ефективності
використання фінансових ресурсів мультиплікативна
модель матиме наступний вигляд:

    (1),
де КВ — капіталовіддача; РВК — рентабельність

власного капіталу; ЧВКуСВ — частка власного капіталу
в сукупних витратах; РВКоЧП — розмір власного капі3
талу на одиницю чистого прибутку; РВКоВР — розмір
власного капіталу на одиницю виручки від реалізації.

Відповідно до критеріальної шкали оцінки ефектив3
ності використання фінансових ресурсів підприємств ма3
шинобудування ВАТ "Барський машинобудівний завод",
ВАТ "Дрогобицький машинобудівний завод", ВАТ "Пол3
тавський машинобудівний завод" та ВАТ "Смілянський
машинобудівний завод" протягом 2006—2010 років ма3

Рис. 1. Оцінка ефективності використання ресурсів підприємствами машинобудування

Таблиця 2. Показник ефективності використання фінансових
ресурсів підприємств машинобудування
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ють дуже високу ефективність ви3
користання досліджуваних ре3
сурсів, оскільки інтервал значень
ЕВФР становив 0,86<ЕВФР<1,00,
що свідчить про ефективність ви3
користання загальної інфраструк3
тури наявних ресурсів, зокрема
зниження обсягів відвернутих
фінансових ресурсів, що знижує
можливість щодо залучення до3
даткових джерел фінансування і
відповідно впливає, ефективність
використання фінансових ре3
сурсів. Решта досліджуваних під3
приємств мають недопустимий
рівень використання ресурсів,
інтервал значень ЕВФР становить
не тільки 0 <ЕВФР<0,15, а й має
від'ємне значення, що свідчить про
нестачу фінансових ресурсів і, як
наслідок, зниження можливостей
фінансування подальшого розвит3
ку підприємства, що зумовлює по3
требу в впровадженні фінансового управління.

Проведення оцінки ефективності використання тру3
дових ресурсів підприємствами машинобудування по3
винен враховувати, з одного боку, якісні, а з іншого —
кількісні характеристики ресурсів, тобто оцінку трудо3
вих ресурсів досліджуваних підприємств галузі доціль3
но проводити шляхом розрахунку показників продук3
тивності праці, рентабельності виробництва, розміру
чистого прибутку на одиницю фонду оплати праці, час3
тки фонду оплати праці в сукупних витратах та розміру
виручки від реалізації на одиницю фонду оплати праці,
що дозволить побудувати мультиплікативну модель
ефективності використання трудових ресурсів під3
приємств машинобудування (табл. 3).

Отримані показники продуктивності праці ЗАТ
"Азовський машинобудівний завод" протягом 2006—
2010 років становлять 22,4; 153,4; 97,6; 17,11 та 68,83,
ЗАТ "Бердянський машинобудівний завод" 0,51; 60,19;
1,42; 3,57; 90,22, ВАТ "Дрогобицький машинобудівний
завод" 7,14; 18,73; 7,10; 29,11 та 25,27 є наслідком ко3
ливання динаміки незавершеного виробництва, що не3
виправдано занижує рівень продуктивності праці.

Дослідження використання тру3
дових ресурсів показало, що зрос3
тання продуктивності праці та рен3
табельності виробництва протягом
аналізованого періоду досліджува3
них підприємств машинобудування
зумовлене зростанням собівартості
продукції та свідчить про зменшен3
ня відрахувань до фонду заробітної
плати в зв'язку з скороченням пер3
соналу, тобто темпи росту собівар3
тості випереджають темпи росту об3
сягів виробництва. Мультиплікатив3
на модель ефективності викорис3
тання трудових ресурсів підпри3
ємств машинобудування матиме
вигляд:

5 ****  (2),
де ПрП — продуктивність праці; РВ — рента3

бельність виробництва; РЧПоФОП — розмір чистого
прибутку на одиницю фонду оплати праці; ЧфОПСВ —
частка фонду оплати праці в сукупних витратах; РВРо3
ФОП — розмір виручки від реалізації на одиницю фон3
ду оплати праці.

Отримані значення показнику ефективності викори3
стання трудових ресурсів ЗАТ "Азовський машинобу3
дівний завод" протягом 2007—2010 років становлять
1,91;1,09;1,15 та 1,75, тобто відповідно до шкали оцінки
ефективності використання трудових ресурсів
підприємств машинобудування свідчить про високу ефек3
тивність використання ресурсів, ВАТ "Барський машино3
будівний завод" та ВАТ "Карлівський машинобудівний за3
вод" — спостерігається наявність середньої та високої
ефективності трудових ресурсів, ЗАТ "Бердянський ма3
шинобудівний завод", ВАТ "Полтавський машинобудів3
ний завод" та ВАТ "Смілянський машинобудівний завод"
— наявна низька та неефективна ефективність викорис3
тання досліджуваних ресурсів, що свідчить про не3
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2006 22,4 52,58 0,51 7,14 37,99 36,55 52,73 
2007 153,4 68,28 60,19 18,73 59,51 33,53 46,31 
2008 97,6 75,77 1,42 7,1 43,73 72,8 73,51 
2009 17,11 118,55 3,57 29,11 66,83 148,1 54,35 
2010 68,83 107,78 90,22 25,27 53,71 71,41 55,03 

  
2006 0 0,033 0,99 0,05 0,05 -0,04 0,004 
2007 0,22 0,032 -0,39 0,08 0,03 -0,07 0,030 
2008 0,04 0,026 0,12 0,11 2,82 -0,01 0,015 
2009 -0,13 0,027 0,14 -0,03 0,001 0,06 0,004 
2010 -0,17 0,012 0,16 -0,04 0,003 -0,03 0,0052 

Таблиця 3. Результати розрахунку показників ефективності
використання трудових ресурсів досліджуваними

підприємствами машинобудування
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2006 0,00 0,85 -0,59 0,69 0,89 0,94 0,00 
2007 1,91 0,85 4,57 0,81 0,87 0,98 0,39 
2008 1,09 0,78 -0,89 0,89 4,06 0,58 0,57 
2009 1,15 0,91 -1,05 -0,84 0,00 1,41 0,00 
2010 1,75 0,66 -1,85 0,79 0,00 0,83 0,39

Таблиця 4. Показник ефективності використання трудових
ресурсів підприємств машинобудування
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обхідність розробки та впроваджен3
ня стратегій та механізмів фі3
нансового управління досліджувани3
ми підприємствами щодо забезпечен3
ня відповідного кількісно3якісного
обсягу трудових ресурсів та їхнього
раціонального використання.

Методично важливим є обгрунту3
вання системи показників, що зумов3
люють ефективність використання
матеріальних ресурсів з метою їхньо3
го об'єктивного оцінювання. В той же
час варто виділити фактори, що впли3
вають на зміну матеріальних ресурсів,
урахування яких дозволить створити
передумови щодо виявлення резервів
підвищення ефективності викорис3
тання ресурсів, серед яких: зміна ма3
теріаломісткості за прямими матері3
альними витратами; зміна співвідно3
шення всіх матеріальних і прямих ма3
теріальних витрат; впровадження но3
вих видів сировини та матеріалів,
зміна рівня витрат на окремі вироби,
зміна структури продукції та зміна цін
на матеріальні ресурси (табл. 5).

Отримані значення показників
енерговіддачі, які становлять для
ЗАТ "Азовський машинобудівний за3
вод" 0,019; 0,021; 0,010; 0,010; 0,008,
для ВАТ "Барський машинобудівний завод" — 0,060;
0,052; 0,036; 0,036; 0,040, свідчать про низький якісний
рівень використання енергоресурсів всіма досліджува3
ними підприємствами машинобудування та зумовлюють
потребу одночасного забезпечення їхньої надійного та
економнішого використання.

Показники сировиновіддачі коливаються в межах,
де максимальне значення становило 1,482 для ВАТ
"Полтавський машинобудівний завод" у 2006 році, міні3
мальне — 0,162 для ВАТ "Смілянський машинобудів3
ний завод" у 2009 році, тобто у досліджуваних під3
приємств машинобудування спостерігається зростання
обсягів споживання сировини та матеріалів, що пов'я3
зано з технологічною та моральною застарілістю облад3
нання, що, в свою чергу, призводить до збільшення бра3

ку та зумовлює необхідність розробки та впроваджен3
ня заходів щодо економії матеріальних ресурсів і по3
шуку резервів щодо їхнього ефективного використан3
ня, що забезпечить підприємствам машинобудування
безперервне та ритмічне функціонування виробничого
процесу.

Мультиплікативна модель ефективності матеріаль3
них ресурсів підприємств машинобудування матиме виг3
ляд:

5 **** (3),
де МВ — Матеріаловіддача; ЕВ — Енерговіддача;

СВ — Сировиновіддача; МВоПр — Розмір матеріаль3
них витрат на одиницю прибутку; ЧВССВ — Частка вит3
рат на сировину в сукупних витратах.

Оскільки матеріальні ресурси є комплексом певних
елементів, призначених забезпечува3
ти процес виробництва продукції, та
є специфічними для кожного з під3
приємств машинобудування, саме
тому інтервал значень ефективності
їхнього використання, що має класи3
фікацію більше одиниці, визначає
високу ефективність використання
матеріальних ресурсів, дорівнює
одиниці середню і менше одиниці
низьку відповідно.

Показники ефективності викори3
стання матеріальних ресурсів ЗАТ
"Азовський машинобудівний завод",
ЗАТ "Бердянський машинобудівний
завод", ВАТ "Дрогобицький машино3
будівний завод" та ВАТ "Карлівський
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2006 0,37 1,19 0,79 0,23 1,56 0,63 0,43 
2007 0,42 1,03 0,64 0,79 0,97 0,79 0,54 
2008 0,19 0,72 0,63 0,46 0,54 0,51 0,21 
2009 0,2 0,71 0,71 0,51 0,57 0,47 0,17 
2010 0,23 0,8 0,73 0,44 0,61 0,32 0,23 

 
2006 0,352 1,131 0,751 0,219 1,482 0,599 0,409 
2007 0,399 0,979 0,608 0,751 0,922 0,751 0,513 
2008 0,181 0,684 0,599 0,437 0,513 0,485 0,2 
2009 0,19 0,675 0,675 0,485 0,542 0,447 0,162 
2010 0,222 0,76 0,694 0,418 0,58 0,304 0,219

 
2006 0,019 0,06 0,04 0,012 0,078 0,032 0,022 
2007 0,021 0,052 0,032 0,04 0,049 0,04 0,027
2008 0,01 0,036 0,032 0,023 0,027 0,026 0,011 
2009 0,01 0,036 0,036 0,026 0,029 0,024 0,009 
2010 0,008 0,04 0,037 0,022 0,031 0,016 0,012 

Таблиця 5. Результати розрахунку показників ефективності
використання матеріальних ресурсів досліджуваними

підприємствами машинобудування
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2006 0,82 1,06 -0,25 0,37 1,17 -0,91 0,93 
2007 -0,59 0,98 -0,99 -0,62 0,91 -0,79 0,64 
2008 0,25 0,84 0,57 0,51 1,12 0,92 0,45 
2009 -0,25 0,82 0,62 0,55 1,25 0,55 0,41 
2010 0,74 1,02 0,60 -0,61 1,43 0,67 0,50 

Таблиця 6. Показник ефективності використання матеріальних
ресурсів підприємств машинобудування
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

машинобудівний завод" протягом
2006—2007 років мають від'ємне
значення, що свідчить про низьку ма3
теріалозабезпеченість даних підпри3
ємств, зокрема відсутність достатніх
обсягів сировини та матеріалів, пали3
ва. Значення показнику ЕФМР ВАТ
"Барський машинобудівний завод",
ВАТ "Полтавський машинобудівний
завод", ВАТ "Смілянський машино3
будівний завод" не мають усталеної
тенденції, виняток становить ВАТ
"Полтавський машинобудівний за3
вод", показник якого протягом 2006,
2008—2010 роки має значення біль3
ше одиниці, що свідчить про певний
дисбаланс щодо обсягів та видів ма3
теріальних ресурсів, що використо3
вувалися у технологічному циклі та у
процесі відтворення та взаємодії ма3
теріальних та інших видів ресурсів
протягом аналізованого періоду.

Проведена оцінка ефективності
використання ресурсів підприємства3
ми машинобудування за певними вида3
ми ресурсів дозволяє зробити виснов3
ки лише по кожному з видів наявних ресурсів досліджува3
них підприємств машинобудування окремо, що не дозво3
ляє визначити раціональність формування та використан3
ня ресурсної бази в цілому, це і зумовлює необхідність
узагальнення отриманих результатів (рис. 2).

Відповідно до узагальненої шкали ефективності ви3
користання ресурсної бази підприємств машинобуду3
вання показником високої ефективності використання
є значення узагальнених показників фінансових ре3
сурсів у межах від 0,7 до <1, трудових ресурсів від 0,4
до <1 та матеріальних ресурсів <1. Середня ефек3
тивність використання ресурсної бази досліджуваних
підприємств машинобудування в межах 0,4 до 0,7 для
фінансових ресурсів, 0,2 до 0,45 для трудових ресурсів
та =1 для матеріальних ресурсів, решта значень показ3
ників за досліджуваними ресурсами зумовлюють низь3
ку ефективність використання ресурсної бази підпри3
ємств машинобудування.

ВИСНОВКИ
Розроблений методичний підхід дозволяє комплек3

сно оцінити ефективність використання ресурсної бази
досліджуваних підприємств за рахунок поєднання діаг3
ностики основних видів ресурсів та враховуючи можли3
вий синергітичний ефект. У цілому слід зазначити, що
ресурсна база підприємств машинобудування викорис3
товується недостатньо ефективно. Так, показники ефек3
тивності використання фінансових ресурсів ЗАТ "Азовсь3
кий машинобудівний завод", ЗАТ "Бердянський маши3
нобудівний завод", ВАТ "Карлівський машинобудівний
завод" мають від'ємні значення, виняток становлять по3
казники ЗАТ "Азовський машинобудівний завод" у 2007
році та ЗАТ "Бердянський машинобудівний завод" у 2010
році, ВАТ "Карлівський машинобудівний завод" у 2008
та 2010 роках, відсутність усталеної тенденції до зрос3
тання показника ефективності використання трудових

ресурсів за всіма досліджуваними підприємствами, ви3
няток становить ЗАТ "Азовський машинобудівний за3
вод", від'ємні значення показника ЗАТ "Бердянський
машинобудівний завод" та низький рівень використання
матеріальних ресурсів, окрім ВАТ "Полтавський маши3
нобудівний завод" свідчать про неефективне використан3
ня наявних ресурсів підприємствами машинобудування
та зумовлює потребу визначення стратегій фінансового
управління підприємством та обгрунтування можливос3
тей щодо забезпечення стійкого функціонування.
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Рис. 2. Графічне зображення узагальненої шкали оцінки
ефективності використання ресурсної бази підприємств

машинобудування


