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ПОБУДОВА ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Метою побудови інтегрального показника оцінки ефективності економічної системи є 

спрощений аналітичний опис деякої якості досліджуваного явища зі  збереженням 

структури об’єктів дослідження. 

Згідно тверджень авторів [1] інтегральні показники – це комплексні показники, які 

широко використовуються завдяки їхній спроможності агрегувати великі обсяги інформації 

у легко зрозумілі формати; можуть характеризувати як окремі складові підприємства, так і в 

цілому його стан. 

Уніфікований алгоритм побудови інтегрального показника ефективності економічної 

системи має наступний вигляд [2]: 

1) формування сукупності вхідних характеристик, на основі яких можливо оцінки 

ефективність досліджуваної економічної системи (1): 

 𝑥𝑖 = {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛} (1) 

2) вибір методу нормалізації вхідних показників залежно від того, який тип впливу вони 

мають на результуючий показник: 

- якщо показник є стимулятором то його нормоване значення 𝑥𝑖
𝑛𝑜𝑟𝑚 розраховується за 

формулою (2): 

                       𝑥𝑖
𝑛𝑜𝑟𝑚 =  

𝑥𝑖  − 𝑥𝑚𝑖𝑛 

𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 
 ,                    (2) 

- якщо показник є дестимулятором то його нормоване значення 𝑥𝑖
𝑛𝑜𝑟𝑚 розраховується 

за формулою (3): 

                       𝑥𝑖
𝑛𝑜𝑟𝑚 =  

𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑖

𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 
                    (3) 

3) побудова функції згортки вхідних показників виходячи з того, чи враховуються вагові 

коефіцієнти часткових показників. 

Найбільш поширеним методом розрахунку інтегрального показника є метод 

середньозваженого значення (3): 

         𝐼𝑖 = ∑ 𝑥𝑖𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1 , 𝑖 = 1, 𝑛; 𝐼𝑖 ∈ [0; 1]  (3) 

де 𝐼𝑖 – інтегральний показник; 𝑥𝑖 – вхідні показники досліджуваного підприємства; 𝑤𝑖 – 

коефіцієнти вагомості вхідних показників 𝑥𝑖. 

Даний підхід застосовується коли компоненти інтегрального показника мають різний 

рівень випливу на інтегральний показник (вагомість показників). У випадках коли вагомість 

показників не враховується, застосовується формула середньогеометричного значення (4): 
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𝐼𝐾 = √∏ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛

, 𝑖 = 1, 𝑛; 𝑥𝑖 > 0; 𝐼𝐾 ∈ [0; 1]  (4) 

З огляду на вище викладене вважаємо, не доцільно використовувати лише один метод чи 

підхід до оцінки  конкурентоспроможності аграрних підприємств, адже кожна група 

методів оцінює різні аспекти його діяльності. Вважаємо, що до питання оцінки 

ефективності економічної системи варто підходити комплексно – використовувати синтез 

вище виділених методів для більш повної оцінки конкурентоспроможності підприємств. 
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 

ERP-СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 

На сучасному етапі розвитку економіки будь-яка господарська діяльність передбачає 

активний обмін інформацією. При цьому потоки інформації можуть передаватися не лише 

всередині одного підприємства, а й охоплювати декілька підприємств, навіть у різних 

країнах світу. Тому для полегшення та спрощення економічних, виробничих, фінансових та 

ряду інших управлінських операцій актуальними є питання впровадження та застосування 

на підприємствах сучасних ERP-систем. 

Питання впровадження інформаційних технологій на підприємствах висвітлювали у своїх 

роботах Семенюк А.Я., Кальницька І.В., Гамалій В.Ф., Карпова Д.В., Івахненков С.В. та 

інші [1; 2]. Аналіз результатів їх досліджень засвідчив ефективність впровадження ERP-

систем у різних сферах економічної діяльності. Багато робіт присвячено технічним 

аспектам застосування інформаційних систем, натомість питання щодо їх основних переваг 

та проблем використання висвітлено недостатньо. 

У першу чергу розглянемо сутність поняття «ERP-система». ERP-система являє собою 

інформаційну систему для автоматизації планування, обліку, контролю та аналізу всіх 

основних бізнес-процесів та вирішення бізнес-завдань у масштабі підприємства. Така 
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