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зал 

 

09.00 – 09.30 
Реєстрація учасників міжнародної науково-практичної 

конференції 

09.30 – 10.00 Відкриття та пленарне засідання 
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Доповідь на секційному засіданні – 4 хвилин. 
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Чіков І.А. 

ПОБУДОВА ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Своєчасна   адаптація  підприємства  у  складних  динамічних  умовах 

функціонування має відбуватися в процесі постійного та всебічного аналізу як 

конкурент-ного середовища, так і власного конкурентного потенціалу при 

одночасній оцінки ефективності його  використання  під  впливом  

змінюваного  зовнішнього середовища. 

Основою  забезпечення  конкурентоспроможності підприємства за таких 

умов є: виявлення, систематизація  та  аналіз  всіх  елементів,  які  входять  до  

складу  конкурентного  потенціалу;  розробка  методики  визначення  та  

оцінювання  кількісних  характеристик  впливу  цих  елементів один на одного 

й формування на цій основі методологічної  бази  управління  конкуренто-

спроможністю підприємства. 

Для  ефективного  управління    конкурентоспроможністю    необхідний    

об’єктивний інструмент її оцінювання. На сьогодні   не   існує   

загальноприйнятої   методики   оцінки  конкурентоспроможності,  кожне  

підприємство  оцінює  свою  конкурентну  позицію  власним  способом,  а  

сутність  та  ефективність  його використання не демонструє. 

Тільки   кількісна   оцінка   дозволяє   виміряти  рівень  

конкурентоспроможності  й  управляти  ним.  Підприємство  повинне  знати,  

в  якій  мірі  воно  конкурентоспроможне  в  порівнянні  з  іншими  

господарюючими  суб’єктами,  оскільки  високий ступінь 

конкурентоспроможності є запорукою  отримання  високих  економічних  

показників  і  забезпечує  йому  виживання  в  умовах  жорсткої конкурентної 

боротьби. 

Для визначення рівня конкурентоспроможності підприємства існує 

значна кількість методів розрахунку комплексу показників, які в загальному 

виді можна поділити на індексні, матричні та графічні. 



Перевагами індексних методів є можливість отримання числового 

значення, який можна економічно обґрунтувати відповідно до поставлених 

завдань. Методи індексної групи займають особливе місце у методиці оцінки 

фінансово-господарської діяльності, оскільки результатом є кількісний 

показник, який може характеризувати ефективність діяльності підприємства в 

даний момент часу, та можливий стан підприємства в майбутньому. 

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. 

 Метою побудови інтегрального показника оцінки ефективності 

економічної системи є спрощений аналітичний опис деякої якості 

досліджуваного явища зі  збереженням структури об’єктів дослідження. 

Серед значної кількості методів розрахунку інтегрального показника 

варто виділити ті, які враховують вагові коефіцієнти при згортці часткових 

показників. 

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): 

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. 

 


