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Організація комплексного дослідження 

ефективності господарської діяльності підприємства 
 

Сучасні умови підприємницької діяльності вимагають від суб’єктів господарювання бути 

конкурентоспроможними, впроваджувати досягнення науки і техніки, підвищувати 

ефективність своєї діяльності. Сьогодні більшість вітчизняних і зарубіжних науковців трактує 

ефективність господарської діяльності підприємства як складну категорію, яка відображає 

співвідношення отриманого результату до понесених витрат. Оскільки результати 

господарської діяльності можуть бути оцінені в натуральному, соціальному, вартісному 

вираженні, для дослідження ефективності господарської діяльності доцільно застосовувати 

комплексний підхід, що передбачає розгляд об’єкта дослідження з позиції цілісності та 

системності. Таким чином, комплексне дослідження ефективності господарської діяльності є 

важливою складовою системи управління підприємствами. 

У статті науково обґрунтовано та доведено необхідність організації комплексного 

дослідження ефективності господарської діяльності підприємства, який забезпечує системний 

підхід до аналізу результативності функціонування, розробку заходів покращення фінансового 

стану суб’єкта господарювання, удосконалення стратегії подальшого розвитку. Розглянуто та 

узагальнено методи аналізу господарської діяльності підприємства. Визначено показники-

індикатори для проведення комплексного дослідження ефективності господарської діяльності 

підприємства. Вирізнено основні фактори впливу на результативні показники діяльності для 

удосконалення системи управління підприємством. Узагальнено вимоги до аналітичної роботи у 

процесі реалізації комплексних досліджень діяльності підприємства. 

Ключові слова: ефективність господарської діяльності; комплексний аналіз; методи 

дослідження; показники-індикатори. 

 

Постановка проблеми. Особливостями функціонування підприємства є два економічні 

взаємопов’язані процеси: процес формування доходів і витрат та процес визначення ефективності 

функціонування. Результативність цих процесів залежить від правильності прийнятих управлінських 

рішень. Великого значення для реалізації вказаних процесів набуває періодичне проведення 

комплексного дослідження діяльності підприємства, важливою умовою якого є економічний аналіз 

показників ефективності. Без глибокого всебічного вивчення результативних показників та факторів, які 

впливають на їх формування, неможливо своєчасно виявити та усунути недоліки у господарській 

діяльності підприємства, встановити резерви підвищення ефективності та стійкості розвитку організації. 

Таким чином, для вирішення поставленого завдання, з управлінської точки зору, необхідно 

удосконалювати процес проведення комплексного дослідження господарської діяльності підприємства з 

урахуванням особливостей сучасного ведення бізнесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведенням комплексних досліджень у сфері 

підприємницької діяльності займалися як вітчизняні, так і зарубіжні науковці. Методологію 

комплексного аналізу господарської діяльності підприємства та ефективність використання ресурсів 

організації у своїх працях досліджували такі вчені, як Л.В. Кривов’язюк [10], М.А. Вархушина [1], 

Н.С. Пласкова [1], І.Н. Чуєв [16], Є.В. Мних [12], В.М. Шелудько [17]. Серед зарубіжних економістів, які 

у своїх працях використовували комплексний та системний підходи для оцінки діяльності підприємства, 

варто виокремити праці М.Армстронга [2], П.Друкера [5], Р.Каплана [7], Д.Нортона [7], Дж.Алвера [18]. 

Проведене дослідження наукових праць зазначених авторів дало змогу виявити неоднозначність 

системних і комплексних методичних підходів до аналізу господарської діяльності, які б забезпечували 

проведення об’єктивної оцінки процесів формування та використання потенціалу підприємства. Тож 

необхідно встановити доцільність використання комплексного підходу щодо дослідження ефективності 

господарської діяльності підприємства як системи, узагальнити методи дослідження об’єктів підприємництва, 

визначити етапи та показники-індикатори оцінки ефективності господарської діяльності організації. 

Метою статті є удосконалення організаційно-методичного підходу до процесу проведення 

комплексного дослідження ефективності господарської діяльності підприємства, в основу побудови 

якого покладено принципи комплексності, системності та взаємозв’язку між етапами. Використання 

запропонованого комплексного економічного дослідження господарської діяльності підприємства 

забезпечить підвищення ефективності формування і використання його ресурсної складової та сприятиме 

удосконаленню системи управління. 
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Викладення основного матеріалу. Ефективність господарської діяльності підприємства – це 

економічна категорія, яка відображає співвідношення між одержаними результатами господарської 

діяльності та витраченими на їх досягнення ресурсами [11, с. 130]. З огляду на те, що результати 

господарської діяльності можуть бути виражені у вартісній, натуральній, соціальність формі, виникає 

необхідність в уточненні категорії «ефективність господарської діяльності» відповідно до важливих 

сучасних факторів успішного підприємництва. Білошурський М.В. зазначає, що ефективність 

господарської діяльності – це комплексне поняття результативності досягнення підприємством основних 

організаційно-господарських цілей підприємництва [3]. Економічна категорія «ефективність» є 

достатньо складною, її розрахунок може здійснюватися у різних одиницях виміру, що призводить до 

формування різних форм інтерпретації отриманих результатів та формулювання необґрунтованих 

управлінських рішень. Тому виникає необхідність у розробленні методики дослідження ефективності 

діяльності підприємства, яка на практиці забезпечить отримання однозначних висновків та сприятиме 

розробці стратегій подальшого стійкого розвитку. Погоджуємося з визначенням, що ефективність 

господарської діяльності підприємства є складною характеристикою функціонування соціально-

економічної системи. Для її дослідження варто застосовувати комплексний підхід, сутність якого полягає 

в оцінці складових потенціалу фінансово-економічної стійкості, які взаємозумовлені, пропорційні та 

впливають одна на одну. Також використання такого підходу містить сукупність критеріїв оцінки 

ефективності функціонування підприємства: результативність його витрат, цільову результативність та 

конкурентоспроможність [6; 9, с. 109; 10]. 

Для уточнення сутності комплексного дослідження ефективності господарської діяльності 

проаналізуємо існуючі трактування. Мочерний С.В. вважає, що комплексний економічний аналіз є 

складовою процесу управління, органічною єдністю поелементного аналізу умов і результатів 

виробництва та синтезу добутих результатів. Метою комплексного економічного аналізу є виявлення 

резервів підвищення ефективності виробництва на основі взаємопов’язаного вивчення економічних 

процесів та явищ, визначення факторів виробництва й вимірювання ступеня їх впливу [6]. Інше 

визначення наголошує на тому, що комплексний економічний аналіз ефективності господарської 

діяльності підприємства – це процес дослідження основних результативних показників діяльності на 

підприємстві. Основною метою такого аналізу є виявлення резервів підвищення ефективності діяльності 

підприємства та формування (коригування) стратегії подальшого розвитку [17]. Погоджуємося з 

наведеними вище визначеннями, доповнивши їх тим, що комплексний підхід до дослідження 

ефективності господарської діяльності підприємства вимагає розгляд об’єкта з різних сторін з метою 

формування рекомендацій для прийняття оптимальних управлінських рішень і подальшого 

раціонального використання ресурсів. 

Наведене вище дозволяє зробити висновок, що методологія комплексного економічного аналізу 

ґрунтується на методичних положеннях про суть ефективності виробництва. Підприємство розглядається 

як сукупність техніко-технологічної, економічної та соціальної підсистем, кожна з яких характеризується 

своїми показниками ефективності. На рисунку 1 узагальнено методи дослідження господарської 

діяльності підприємства. 

 

 
Джерело: [9–12] 

 

Рис. 1. Методи дослідження господарської діяльності підприємства 
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Аналіз фахової літератури дав можливість зробити висновок, що для проведення комплексного 

дослідження ефективності господарської діяльності найчастіше використовують такі методики: 

1) методика оцінки на основі нормативних значень фінансових коефіцієнтів (більшість державних 

методик, модель У.Бівера); 

2) діагностика стану підприємства із застосуванням комплексних багатофакторних моделей 

прогнозування загрози настання банкрутства на основі нормативних значень єдиного інтегрального 

показника (моделі Е.Альтмана, Р.Таффлера і Г.Тішоу, Г.Спрінгейта, Д.Фулмера, Р.Ліса, Ю.Брігхема, 

Г.Давидової і А.Бєлікова, Р.Сайфуліна і Г.Кадикова, Г.Савицької, О.Терещенка, М.Чумаченка та ін.); 

3) якісна оцінка (формально-логічні методи та методи експертних оцінок) [3]. 

Практичне застосування методичних розробок вимагає наявності інформаційного забезпечення, його 

обробку та формування висновку щодо поточного та перспективного розвитку об’єкта дослідження. 

Пропонуємо аналітичний процес комплексного дослідження ефективності господарської діяльності 

підприємства реалізувати за такими етапами: 

1. Підготовчий етап – передбачає визначення об’єкта дослідження, мету та завдання, опрацювання 

матеріалів попередніх досліджень, формування напрямів використання отриманих результатів. На цьому 

етапі важливо встановити виконавців, джерела інформації, кінцевих користувачів. Також підготовчий 

етап передбачає розробку макетів аналітичних таблиць, графіків, схем і методичних вказівок для їх 

формування; 

2. Аналітичне опрацювання інформації – етап передбачає збір, класифікацію інформації, перевірку її 

доброякісності, створення допоміжної інформації. На цьому етапі проводиться розрахунок показників, 

формування аналітичних таблиць, визначення впливу факторів та кола взаємодіючих факторів, 

встановлюється їх взаємозв’язок, визначаються резерви підвищення ефективності діяльності 

підприємства; 

3. Узагальнення аналітичної інформації – етап передбачає проведення узагальнюючої оцінки 

ефективності господарської діяльності підприємства, оформлення результатів проведеного дослідження, 

підрахунок зведених резервів виробництва, розроблення пропозицій щодо їх використання, здійснення 

контролю за реалізацією заходів підвищення результативності функціонування організації. 

Складність проведення комплексних досліджень пов’язане з визначенням системи показників, 

оскільки на формування ефективності господарської діяльності впливає велика кількість 

взаємопов’язаних факторів. В антикризовому менеджменті про ефективність або неефективність 

господарської діяльності може свідчити як значення відповідного показника (групи показників), так і 

його динаміка за аналізований період. До таких показників слід зарахувати показники ліквідності 

(платоспроможності), фінансової стійкості, ділової активності (продуктивності, оборотності) та 

рентабельності (прибутковості) [3]. Парасій-Вергуненко І.В. вважає, що оцінити комплексно 

ефективність використання всіх ресурсів організації можливо на основі дослідження сукупності 

показників, що відображають окремі аспекти господарських процесів [13, с. 209]. Таким чином, система 

показників для дослідження ефективності господарської діяльності має відображати витрати усіх видів 

ресурсів, що споживаються на підприємстві, створювати умови для виявлення резервів підвищення 

ефективності виробництва, стимулювати використання виявлених резервів, формувати інформаційне 

забезпечення всім ланкам управління, виконувати критеріальну функцію [11, с. 132]. 

Комплексна економічна оцінка є характеристикою, яку отримують за одночасного, узгодженого 

вивчення сукупності параметрів, які відображають усі або більшість аспектів зміни та розвитку 

економічних явищ і процесів. Вона містить загальні висновки про результати діяльності об’єкта 

дослідження. Більшість методик комплексної економічної оцінки зводиться до визначення інтегрального 

параметра. Зведення певної кількості показників у єдиний інтегральний показник дає змогу визначити 

поточний стан і порівняти його з нормативним значенням або цільовим параметром. Проте інтегральний 

показник є лише загальним орієнтиром економічної ситуації. Розрахунок одного інтегрального показника 

не дає можливості виявити резерви підвищення ефективності діяльності підприємства за окремими 

напрямами господарювання. Труднощі, пов’язані з розрахунком узагальнюючого показника ефективності 

господарської діяльності, виникають на етапі визначення часткових його складових, оскільки велика 

кількість одиничних показників ефективності та їх взаємозалежність формують значний кореляційний 

зв’язок. Складність побудови інтегрального показника також пов’язана з визначенням і аналітичною 

оцінкою його нормативного значення [12]. Зважаючи на наведене вище, варто зауважити, що для 

комплексного дослідження ефективності господарської діяльності доцільно використовувати систему 

показників-індикаторів, а для реалізації контролюючої функції формувати узагальнюючі показники. 

Проаналізувавши існуючі системи показників оцінки діяльності підприємства, пропонуємо 

комплексне дослідження ефективності діяльності суб’єкта господарювання здійснювати за такою 

схемою (рис. 2). На рисунку 2 відображена класифікація показників-індикаторів для проведення 

комплексного дослідження ефективності господарської діяльності підприємства з урахуванням впливу 

зовнішнього середовища організації. 
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Джерело: сформовано автором на основі [7–9; 15–17] 

 

Рис. 2. Класифікація показників-індикаторів комплексного дослідження  

ефективності господарської діяльності підприємства 

 

Підсумовуючи наведене вище, можемо сформувати загальні вимоги до проведення комплексного 

дослідження ефективності господарської діяльності підприємства: 

1. Методика комплексного дослідження ефективності господарської діяльності підприємства має у 

встановлені строки забезпечити виконання поставлених завдань та однозначно трактувати результати 

проведеного дослідження; 

2. Важливе значення для забезпечення аналітичної роботи у процесі комплексного дослідження має 

встановлення індикаторів, які відображають розвиток досліджуваного об’єкта; 

3. Перелік індикаторів має характеризувати поточний стан об’єкта дослідження та інформаційно 

забезпечувати заходи подальшого його розвитку. Варто наголосити, що кількість показників 

комплексного дослідження ефективності господарської діяльності підприємства має бути оптимальною; 

4. Результат реалізації комплексного дослідження має відповідати поставленому завданню. З метою 

попередження та уникнення двозначності висновків, протиріч поглядів окремих експертів щодо 

ідентифікації стану об’єкта дослідження визначена група цільових показників повинна мати однозначне 

трактування результатів математичної та аналітичної обробки. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, комплексне дослідження ефективності 

господарської діяльності підприємства – це система заходів, спрямованих на збір, узагальнення обробку 

вхідної інформації та репрезентацію отриманих висновків щодо визначення ефективності об’єкта аналізу 

та встановлення подальших напрямів його розвитку. Проведення комплексного дослідження 

ефективності господарської діяльності необхідне для формування інформаційного забезпечення 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень у сфері стратегічного управління, фінансового 

планування, інвестиційно-інноваційної діяльності, визначення кредитоспроможності та ідентифікації 

місця підприємства в конкурентних ринкових умовах. Складність проведення комплексного дослідження 

ефективності господарської діяльності полягає у великій кількості факторів впливу на результативність 
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функціонування організації, тому важко сформувати узагальнюючий показник і визначити його 

нормативне значення. Також витрати на організацію проведення аналітичних робіт часто не вдається 

покрити за рахунок отриманого результату. 

Подальший розвиток процесу комплексного дослідження ефективності господарської діяльності 

підприємства має бути спрямований на удосконалення системи оціночних показників, які враховують 

вплив зовнішнього середовища та фактори впливу на результативність формування і використання 

потенціалу організації. 
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