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Продуктивна господарська діяльність підприємств в умовах ринкових 

відносин являє собою один з визначальних факторів економічного і соціального 

розвитку суспільства, збільшення обсягів валового продукту та національного 

доходу держави, підвищення добробуту населення тощо. Результати 

виробничо-збутової активності стають не тільки вагомим підґрунтям для 

визначення успішності функціонування і розвитку суб’єктів господарювання, 

але й виступають об’єктом прояву реальних інтересів економічних агентів, 

джерелом задоволення широкого кола індивідуальних і колективних людських 

потреб та запитів. Тому визначення результативності функціонування і 

розвитку підприємства є невід’ємною складовою механізму забезпечення 

сталості його конкурентних позицій в ринковому суперництві, важливим 

інструментом удосконалення системи планування і контролю виробничо-

збутової діяльності. 

Вивчення теоретичних та практичних аспектів оцінювання результативності 

господарювання здійснювалося у наукових трудах багатьох вітчизняних та 

зарубіжних вчених. Проте звичайно увага дослідників зосереджується на 

вивченні окремих складових процесу формування загальних результатів 

господарювання, насамперед – у виробничій, збутовій, фінансовій та інших 

сферах економічної активності підприємства. В той же час питання 

комплексного оцінювання результативності діяльності підприємств (зокрема, з 

урахуванням впливу екологічних, соціальних, інноваційних факторів 

зовнішнього та внутрішнього походження) залишаються недостатньо 

вивченими і не мають належного науково-методичного підґрунтя для 

ефективного вирішення.  

Метою дослідження у роботі є вивчення та узагальнення теоретичних 



 

 

підходів щодо визначення критеріїв та розробка практичних рекомендацій 

відносно формування відповідної системи показників оцінки результативності 

діяльності підприємства. 

Для досягнення поставленої мети було використано наступні методи і 

прийоми: теоретичне узагальнення − для вивчення теоретичних основ 

оцінювання результативності господарської діяльності; аналіз та синтез − для 

обґрунтування складу показників оцінки результативності; системний підхід – 

для визначення характеру взаємозв’язків між різними критеріями оцінювання; 

графічний − для наочного зображення і схематичного представлення 

одержаних результатів дослідження. 

Результативність є однією з найбільш вагомих характеристик успішності 

функціонування і розвитку суб’єктів господарювання. Ознакою такого роду 

успіху стає досягнення поставлених цілей, а також послідовне вирішення 

виробничих, комерційних, фінансових, соціальних та інших завдань, що 

супроводжується отриманням відповідних ефектів. Отже, наявне розмаїття 

підходів до визначення змісту результативності та встановлення критеріїв 

оцінки результатів роботи підприємства насамперед є відображенням 

неоднорідності зазначених цілей та завдань, а також належних до них 

очікуваних і фактично отриманих наслідків діяльності, витрат ресурсів та ін. 

Неоднозначність природи походження результативності, складність 

змісту цього процесу та багатоаспектний характер оцінювання його підсумків 

закономірно обумовлює необхідність узагальнення критеріїв, за якими 

відбувається відбір позитивних і негативних ефектів, що у комплексі 

визначають підсумки функціонування та розвитку підприємства. Критеріями 

встановлення результативності при цьому слід вважати найбільш значущі 

характеристики (ознаки, властивості), відповідно до визначеного стану яких 

має здійснюватися оцінка отриманих наслідків функціонування та розвитку 

суб’єкту господарювання. Традиційно до складу основних критеріїв визначення 

результативності науковці [1, 2, 3] пропонують відносити такі параметри: 

прибутковість, економічність, продуктивність, якість продукції, інноваційність, 



 

 

якість трудового життя. Автор вважає за доцільне доповнити зазначену систему 

критеріїв ознаками ринкової позиції та екологічності.  

Між явищами і процесами, оцінка наслідків виникнення і розгортання 

яких здійснюється на основі зазначених критеріїв та відповідних показників, 

існує тісний і нерозривний зв'язок, прояви якого обумовлюють розмаїття 

ефектів функціонування і розвитку підприємства. Проте у більшості випадків 

науковці зосереджують увагу на узагальненні впливу описаного широкого кола 

факторів на фінансові параметри і підсумки господарської діяльності, перш за 

все – на прибутковість. Погоджуючись із думкою про провідну роль такого 

роду результатів (прибутку, задовільного фінансового становища, обсягу 

капіталу, вартості активів та ін.) в коротко- і довгостроковому контексті, слід, 

проте, наголосити на доцільності поглибленого дослідження питань 

формування мультиплікативних ефектів, джерелом виникнення яких стає 

поєднання та взаємний вплив результатів, отриманих в різних сферах 

діяльності підприємства. 

Періодичні виміри показників, які беруться до уваги в ході оцінки 

результативності, забезпечують зворотний зв'язок і створюють можливості для 

випереджувального реагування підприємства з метою усунення небажаних 

ефектів. Ступінь досягнення цілей, зміст отриманих результатів роботи 

структурних підрозділів і виконавців, функціонування підприємства у цілому 

визначається значеннями т. зв. «ключових показників результативності», що 

мають бути узгоджені зі системою мотивації працівників для підвищення 

ефективності стимулювання продуктивної праці.  

Найбільш поширеним у практиці господарювання є використання 

цільового підходу на основі розгляду суто фінансових показників, але для 

формування збалансованої системи оцінки результативності діяльності 

доцільним здається використання усього різноманіття (в площині розглянутих 

підходів до визначення і деталізації критеріїв оцінювання) показників, що 

характеризують підсумки виробничо-господарської активності. За такий підхід 

відповідно до сформованих планів на основі контролю масиву поточних даних і 



 

 

зіставлення їх із очікуваними значеннями показників можливим стає 

забезпечення ефективного контролю поточної ситуації на основі використання 

схеми моніторингу зі зворотним зв'язком. 

Результативність діяльності підприємства являє собою узагальнюючу 

характеристику одержаних (відповідно до свідомо й заздалегідь визначених 

цілей та встановлених завдань) різного роду позитивних ефектів, пов’язаних із 

продуктивним використанням економічних ресурсів на основі повної реалізації 

наявних можливостей та потенціалу розвитку. До складу основних критеріїв 

визначення результативності належать такі параметри: прибутковість, 

економічність, продуктивність, якість продукції, інноваційність, якість 

трудового життя; ринкова позиція; екологічність.  

Доцільність урахування можливостей мультиплікативного впливу різних 

результатів функціонування і розвитку підприємства, а також безперервне 

зростання мінливості і невизначеності господарського середовища 

обумовлюють також необхідність використання узагальнюючого підходу до 

визначення результативності на основі впровадження системи збалансованих 

показників оцінки. На подальше дослідження вимагають питання розробки 

методичного та організаційного забезпечення впровадження такої системи. 
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