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У статті розглянуто систему оцінки ділової активності підприємства 
та запропоновано факторну модель з використанням матеріальних 
мотивацій трудових ресурсів. 
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Постановка проблеми. Господарська діяльність підприємств спрямована на 
отримання доходу у грошовій, матеріальній та нематеріальній формах є ефективною, 
якщо в процесі об’єднання  виробничих ресурсів, створені матеріальні блага 
забезпечують, з одного боку, господарюючому суб’єкту -  прибуток, а з іншого, 
формування доходів власникам, найманим працівникам і державі в цілому. 

Невизначеність та нестабільність ринкового середовища функціонування 
вітчизняних підприємств, зокрема сільськогосподарського машинобудування, 
зумовлюють актуалізацію проблеми ефективного управління по використанню 
фінансових, матеріальних та трудових ресурсів, для яких, на сьогодні по рівню 
забезпеченості є характерним обмеження у їх наявності. 

Умовою успішного управління ресурсами підприємства є аналіз ефективності їх 
формування та використання. Існуючий механізм такої оцінки характеризується 
цілою низкою показників, що відображають означений процес і констатують кінцеві 
результати діяльності підприємства. В літературних джерелах, існуючі методики, 
розглядають систему показників по кожному ресурсу відокремлено, хоча 
ефективність діяльності підприємства залежить від взаємозв’язку усіх факторів 
виробництва в цілому.  

Удосконалення методичного підходу щодо оцінки рівня ділової активності 
підприємства на основі комплексного факторного показника, розширить спектр 
кількісних параметрів в механізмі прийняття управлінських рішень розвитку 
діяльності та забезпечення ефективності його функціонування. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам активізації діяльності 
підприємств та ролі мотивацій трудових ресурсі у даному контексті присвячено 
багато наукових праць, як минулого так і сучасності. Зокрема, вагомий внесок у 
дослідження означених питань внесли праці учених: Г.С. Атаманчук, М.П. 
Войнаренко, О.А. Докучаєв, Т.О. Єгоркіна, А.М. Колот, Л.А. Костирко, Д.М. Прусс, 
М.Р. Тимощук, О.А. Харун та інші. 

Метою дослідження є удосконалення методичного підходу до оцінки рівня 
ділової активності підприємств машинобудування з врахуванням мотивацій трудових 
ресурсів. 
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Основні результати дослідження. Система інформаційного забезпечення 
оперативного управління результативністю діяльності підприємства передбачає 
використання загальноприйнятих показників , які  узагальнено можна представити:  

= за показником рівня доходності майна підприємства = 

КДА=
Чистий	дохідВартість	майна	�валюта	балансу�,       (1) 

= за абсолютними та відносними показниками ефективності використання 
ресурсів: матеріальних; трудових; фінансових = 

Оскільки кінцева результативність діяльності підприємства залежить від 
багатьох факторів, доцільним в системі оцінювання є використання трансформованої 
факторної моделі. Однак існуюча методика обчислення встановлює залежність 
ділової активності за потенціалом фінансово-економічної стійкості, а саме:  

КДА=КОК ×КП×КФР*КФН ,        (2) 

де КОК – оборотність поточних активів; 
КП – поточної ліквідності; 
КФР – фінансового ризику; 
КФН – фінансової незалежності 
Важливим аспектом механізму регулювання результативної діяльності 

підприємства є поєднання кількісних параметрів ефективності використовуваних 
ресурсів у факторній комплексній оцінці. 

Формалізація опису трансформованої факторної моделі може бути представлена 
показниками: 

х1 – продуктивність праці за рівнем оплати праці (КДЗП ); 
х2 – продуктивності праці середньооблікового працівника (КПП); 
х3 – фондовіддача (КОЗВ); 
х4 – оборотність оборотних активів (КООК); 
х5 – фондомісткість (КОЗМ); 
х6 – трудомісткість доходу (КТД);  
х7 – поточна ліквідність (КП); 
х8 – фінансовий ризик (КФР); 
х9 – фінансова незалежність (КФН) 
х10 – трудомісткість витрат (КЗПВ) 
Значення узагальнюючого показника ділової активності за трансформованою 

моделлю може бути визначена: КДА� �	КДЗП� " КПП� " КОЗВ� " КООК� " КОЗМ� " КТД� " КП� " КФР� " КФН� " КЗПВ� , (3) 

де n – період оцінки 
Оскільки кожен з означених рівнів ефективності використання ресурсів 

характеризується певною сукупність складових елементів, доцільно в обчисленнях їх 
об’єднати в узагальнюючі показники складових ділової активності: 

Рівень ефективності використання трудових ресурсів - КЕТР� �	КДЗП� 	" 	КПП� �	х1� 	" 	+2� ,      (4) 

Рівень матеріальної мотивації трудових ресурсів –  КМТР� �	КЗПВ� �	х10�,        (5) 
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Рівень ефективності використання матеріальних ресурсів –  КЕВР� �	КФЗМ� 	" 	КООК� �		 х3� 	" 	х4�,		 	 	 	 	 �6�	
Рівень завантаженості ресурсів – КЗВР� �	КОЗМ� 	" 	КТД� �	х5� 	" 	х6� ,      (7) 

Рівень ефективності фінансових ресурсів –  КЕФР� �	КП� 	" 	КФР� 	" 	КФН� �	+7� 	" 	+8� 	" 	+9�,     (8) 

Використання індексів складових елементів у вказаній моделі враховуватиме 
тенденцію змін і дозволить оцінити рівень ділової активності: 

КДАn = КЕТРn*КМТРn*КЕВРn*КЗВРn*КЕФРn ,    (9) 67� � �6КЕТР� , 6КМТР� , 6КЕВР� , 6КЗВР� , 6КЕФР� � 
Розрахунок інтегрального показника ділової активності за показниками 

елементів мотивацій трудових ресурсів: 

ІКДА �	 96КЕТР� " 6КМТР� " 6КЕВР� " 6КЗВР� " 6КЕФР�:  ,   (10) 

Висновки: Запропонована методика факторної оцінки ділової активності 
підприємства з врахуванням ефективності та рівня матеріальних мотивацій трудових 
ресурсів дозволить діагностувати стан результативності управління розвитком 
суб’єкта господарювання. 

_________________________ 
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