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Представлено результати оцінки кадрових, техніко-технологічних, маркетингових, 
інформаційних, фінансово-економічних та організаційно-управлінських факторів модерні-
зації, на основі яких формулюються висновки щодо дестимуляторів показників ефектив-
ності використання існуючого ресурсного потенціалу підприємства. 

 

Представлены результаты оценки кадровых, технико-технологических, маркетинго-
вых, информационных, финансово-экономических и организационно-управленческих 
факторов модернизации, на основе которых формулируются выводы о дестимуляторах 
показателей эффективности использования существующего ресурсного потенциала пред-
приятия. 

 

In this article is presented the results of estimation of labor, technical and technological, 
marketing, informative, financial and economical, organizing and administrative factors of 
modernization. This results are the basis for forming the conclusions about the destimulyators for 
indexes of use efficiency of existent enterprise resource potential. 
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На сучасному етапі розвитку ринку в Україні виникає необхідність 
у розробці комплексу заходів, спрямованих на модернізацію ресурсного 
потенціалу промислових підприємств. Ситуація на промислових підпри-
ємствах переконує в необхідності дії на всі сфери діяльності силою фак-
торів модернізації для вирішення проблем і забезпечення на цій основі 
якісного перетворення ресурсного потенціалу підприємств і економічно-
го зростання. Реалізація цієї задачі багато в чому залежить від уміння 
управлінських кадрів ретельно готувати й обґрунтовувати прийняті рі-
шення, в основі яких повинна лежати достовірна, повна, оперативна, 
поточна і прогнозна інформація, що дозволяє передбачати можливі нас-
лідки рішень щодо модернізації ресурсного потенціалу підприємства та 
його складових. 

Сучасні публікації щодо вивчення та оцінки факторів, які мають 
суттєвий позитивний або негативний вплив на процес модернізації зде-
більшого представляють конкурентні переваги та критичні відставання 
економіки України у порівнянні з провідними країнами світу [1, 3] та 



 Науково-технічний збірник №106

 

 238

обґрунтування факторів, що впливають на процес модернізації економі-
ки регіону [2, 4-6], таким чином, дослідження факторів модернізації, їх 
обґрунтування, оцінка, аналіз на мікрорівні – на рівні промислового під-
приємства залишається актуальним. 

В умовах ринкової економіки великого значення набуває поглибле-
ний економічний аналіз показників, які характеризують вплив факторів 
модернізації на зміни компонент ресурсного потенціалу, що дозволяє не 
тільки детально досліджувати сутність вивчаємих явищ і процесів, але і 
виявляти закономірності та тенденції розвитку ресурсного потенціалу, 
як системи. Для проведення такого аналізу доцільне використання еко-
номіко-математичного моделювання. 

Усі фактори, від яких залежить процес модернізації ресурсного по-
тенціалу, діють у комплексі, взаємозалежно, і кожний з них окремо не 
чинить вирішального впливу на досліджувану ознаку, однак їхній спіль-
ний вплив дуже відчутний (п. 4.1). Різний ступінь впливу кожного фак-
тора на величину результативного показника залежить від того, наскіль-
ки оптимально вони сполучаються між собою. Таким чином, для кількі-
сного аналізу характеру впливу декількох показників на досліджуваний 
показник модернізації ресурсного потенціалу запропоновано розробку 
кореляційно-регресійної моделі. Хоча вона є спрощеним відображенням 
дійсності, але при цьому забезпечується суворо математичний підхід до 
дослідження економічних взаємозв'язків, що дозволяє давати кількісну 
характеристику зв'язку, залежності й обумовленості економічних показ-
ників. Внаслідок математичної завершеності, кількісної визначеності 
своїх характеристик кореляційно-регресійна модель служить не тільки 
засобом аналізу попереднього економічного розвитку, але і стає важли-
вим інструментом прогнозних і планових розрахунків. 

У якості вихідних даних для побудови багатофакторної кореляцій-
ної моделі використано звіти про результати діяльності двадцяти п’яти 
промислових підприємств Харкова і Харківської області за 2004-2010 
р.р. та розраховані на їх основі показники, що кількісно характеризують 
фактори модернізації промислового підприємства (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Показники, що кількісно характеризують фактори модернізації промислового 
підприємства 

 

Група показників Найменування показника 
1 2 

Показники, що характеризують фінансово-економічний стан підприємства 
Коефіцієнт фінансової автономії 
Коефіцієнт фінансової залежності 

Показники ефективності 
використання власного та 
залученого капіталу Коефіцієнт співвідношення залученого і власно-

го капіталу 
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Продовження таблиці 1 
 

1 2 
Рентабельність виробничої діяльності 
Рентабельність продажів 

Показники прибутковості та 
рентабельності 

Рентабельність капіталу 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу 
Коефіцієнт маневреності власних оборотних 
коштів 
Коефіцієнт забезпечення оборотних коштів 
Коефіцієнт забезпечення запасів 

Показники стану оборотних активів 

Частка оборотних коштів в активах 
Коефіцієнт реальної вартості основних засо-
бів у майні 
Індекс постійного активу 
Коефіцієнт накопичення амортизації 
Коефіцієнт співвідношення оборотних і 
необоротних активів 

Показники стану основного капіталу 

Частка високоліквідних активів 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 
Проміжний коефіцієнт покриття 
Загальний коефіцієнт покриття 
Коефіцієнт загальної платоспроможності 

Показники платоспроможності 

Коефіцієнт чистої виручки 
Середній термін експлуатації 
Фондовіддача основних виробничих фондів 
Фондомісткість продукції 
Загальна фондоозброєність праці 
Технічна озброєність праці 
Коефіцієнт використання ефективного фон-
ду роботи обладнання 
Коефіцієнт інтенсивності завантаження 
обладнання 

Техніко-технологічні показники 

Коефіцієнт інтегрального завантаження 
Коефіцієнт обороту з приймання 
Коефіцієнт обороту з вибуття 
Коефіцієнт плинності 
Коефіцієнт постійності кадрів 
Продуктивність праці 
Трудомісткість продукції 
Зарплатомісткість продукції 

Показники управління кадрами 

Рентабельність персоналу 
Кількість рівнів управління 
Середня норма управляємості 
Чисельність адміністративно-управлінського 
персоналу 
Структурний коефіцієнт централізації 

Показники, що характеризують органі-
заційно-управлінський рівень підпри-
ємства 

Коефіцієнт відповідності посаді 
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Продовження таблиці 1 
 

1 2 
Показники активності маркетингової діяльності 

Ступінь новизни виробляємої продукції Показники, що характеризують ступінь 
та динаміку новизни продукції та її якос-
ті 

Коефіцієнт рівня якості продукції відносно 
аналогів 
Індекс цін 
Доля продукції реалізованої зі знижками 

Показники, що характеризують рівень та 
динаміку цін на продукцію 

Рівень цін підприємства у порівнянні з 
конкурентами 
Своєчасність виконання зобов’язань Показники, що характеризують рівень та 

динаміку виконання зобов’язань перед 
контрагентами Рівень післяпродажного обслуговування 

Доля нових контрагентів Показники, що характеризують комуні-
каційну політику підприємства Доля витрат на маркетинг у валових витра-

тах 
Доля витрат, пов’язаних з використанням 
інформаційних ресурсів у валових витратах 
підприємства 
Доля доходів від реалізації інформаційних 
ресурсів у валових доходах підприємства 

Показники, що характеризують стан 
інформаційних ресурсів підприємства 

Рентабельність інформаційних ресурсів 
підприємства 

 

У розрахунках не беруть участь показники, що характеризують 
стан інформаційних ресурсів підприємства через брак інформації за да-
ним напрямком дослідження. 

При побудові багатофакторної кореляційно-регресійної моделі до-
цільно провести попередній відбір факторів та перевірити їх на значу-
щість. Відбір факторів для побудови моделі проведено виходячи з вели-
чини коефіцієнта варіації і необхідного обсягу вибірки даних. Крім того, 
за правилами кореляційного аналізу в модель не варто включати взаємо-
залежні фактори. З цією метою побудовано матриці парних коефіцієнтів 
кореляції, що характеризують взаємозв'язок факторів між собою, і роз-
раховані критерії статистичної значимості оціненої кореляції. Дослі-
дження матриць коефіцієнтів парної кореляції дозволяє зробити висно-
вок, що між факторами моделі відсутня парна кореляційна залежність. 

Таким чином, у кореляційно-регресійну модель ефективності вико-
ристання існуючого ресурсного потенціалу було включено фактори, що 
характеризують: 

• фінансово-економічний стан підприємства – прибутковість та ре-
нтабельність роботи (рентабельність виробничої діяльності); стан обо-
ротності активів (частка оборотних коштів в активах); стан основного 
капіталу (коефіцієнт накопичення амортизації); платоспроможність під-
приємства (коефіцієнт абсолютної ліквідності); 
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• техніко-технологічний стан підприємства – коефіцієнт викорис-
тання ефективного фонду роботи обладнання; 

• управління кадрами – коефіцієнт постійності кадрів, трудоміст-
кість продукції, рентабельність персоналу; 

• організаційно-управлінський рівень підприємства – структурний 
коефіцієнт централізації. 

Далі інформацію, яка використовується, було перевірено на точ-
ність, однорідність, відповідність закону нормального розподілу, в ре-
зультаті чого було зроблено висновок: розподіл досліджуваної змінної – 
ефективність використання існуючого ресурсного потенціалу підприєм-
ства – близький до нормального з більш гострою вершиною розподілу; 
спостерігається тенденція даних групуватися біля центра; позитивні і 
негативні відхилення від центра рівноімовірні; частота відхилень швид-
ко зменшується у випадку значного збільшення відхилень від центра. 

Для обґрунтування форми залежності було вирішено задачі багато-
факторного кореляційного аналізу за різними моделями (лінійною, лога-
рифмічною, квадратичною, зворотною) і порівняно отримані результати. 
На підставі критерію Фішера і величини множинного коефіцієнта дете-
рмінації, зроблено висновок про доцільність побудови лінійної регре-
сійної моделі залежності ефективності використання існуючого ресурс-
ного потенціалу підприємства від досліджуваних факторів (відзначені 
показники найбільш високі). В результаті аналізу отримано кореляцій-
но-регресійні моделі (табл. 2). 

На основі рівняння множинної регресії можна оцінити результати 
поточної діяльності підприємств у 2004-2010 р.р. і визначити перспек-
тиви їх майбутньої діяльності, тому що коефіцієнти рівняння показують 
кількісний вплив кожного фактора на результативний показник при не-
змінності інших. Аналізуючи наведені моделі з економічної точки зору, 
можна відзначити, що позитивний вплив на ефективність використання 
існуючого ресурсного потенціалу підприємства чинять показники при-
бутковості та рентабельності роботи (рентабельності виробничої діяль-
ності), стану основного капіталу (коефіцієнт накопичення амортизації) 
та коефіцієнт постійності кадрів, як характеристика управління складо-
вою праці в структурі ресурсного потенціалу підприємства, тому що з їх 
збільшенням підвищується показник ефективності використання ресур-
сного потенціалу промислового підприємства у просторі та часі (прямий 
зв'язок). Також позитивно, але вплив на результативний показник є не-
значним, діють показники, що характеризують фінансово-економічний 
стан підприємства, а саме його платоспроможність (коефіцієнт абсолю-
тної ліквідності) та організаційно-управлінський рівень підприємства 
(структурний коефіцієнт централізації). 
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Збільшення показників, що є негативними для ефективності вико-
ристання існуючого ресурсного потенціалу промислового підприємства 
(стан оборотності активів, техніко-технологічний стан підприємства, 
трудомісткість продукції, рентабельність персоналу), веде до зниження 
рівня досліджуваного показника (зворотній зв'язок). 

Особливо тісний зв'язок і, отже, найбільший вплив на рівень ефек-
тивності використання існуючого ресурсного потенціалу у моделі 2004 – 
2010 рр. чинить зміна показника, що характеризує коефіцієнт постійнос-
ті кадрів (1,1045 %). 

Аналіз рівнянь регресії дозволив виявити значне збільшення впли-
ву на результативний показник величини рентабельності виробничої 
діяльності (0,3261 %), зниження впливу величини показника, що харак-
теризує накопичення амортизації (0,0692 %), а також стабільність впли-
ву показників абсолютної ліквідності та структурного коефіцієнта 
централізації (0,0264 % та 0,0124 % відповідно). 

Протягом 2004-2010 р.р. існує досить нерівномірне змінювання 
впливу величин факторів-аргументів. Як показує розрахунок, при під-
вищенні рентабельності виробничої діяльності на 1% ефективність ви-
користання існуючого ресурсного потенціалу підприємства протягом 
розглянутого періоду варіюється від зниження на 0,10% у 2005 та 2008 
рр. до підвищення на 2,55% у 2010 р. Аналізуючи результати розрахун-
ків за коефіцієнтом постійності кадрів також спостерігається значне ва-
ріювання результатів при його підвищенні на 1% : від –7,11% у 2007 р. 
до +9,36% у 2008 р. Таким чином, протягом досліджуваного періоду 
спостерігається певна тенденція до зниження впливу показників, що 
характеризують організаційно-управлінський рівень підприємства, стан 
оборотності активів, показники управління кадрами та збільшення впли-
вовості показників, що характеризують техніко-технологічний стан під-
приємства, стан його основного капіталу, прибутковість та рентабель-
ність роботи. Однак модель, що характеризує стан ефективності викори-
стання ресурсного потенціалу підприємства протягом більш тривалого 
проміжку часу (2004-2010 р.р.), відображує досить сильний вплив на її 
рівень даних показників, а також значний вплив величини коефіцієнта 
постійності кадрів, підвищення якого в більшості випадків свідчить про 
грамотно сформований та дієвий колектив співробітників, який здатен 
контролювати та приводити до нормативних значень усі зазначені групи 
показників, що характеризують: фінансово-економічний та техніко-
технологічний стан підприємства, систему управління кадрами та орга-
нізаційно-управлінський рівень підприємства. 

Таким чином, справедливим є висновок про те, що останнім часом 
відзначено тенденцію до певного зниження впливу фінансових ресурсів 
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на ефективність діяльності промислового підприємства при підвищенні 
впливу трудових, матеріально-технічних та інформаційних. Отже, кері-
вникам промислових підприємств варто зосередити свою увагу на про-
блемах реформування якості кадрового складу працівників, модернізації 
техніки та технології, інформаційного забезпечення для розробки та 
впровадження управлінських рішень та розробці комплексних програм 
модернізації ресурсного потенціалу підприємства. 

Проведений аналіз дозволяє вивчити закономірності зміни резуль-
тативного показника залежно від значень різних факторів, визначити 
їхній позитивний і негативний вплив на величину результативного пока-
зника, дослідити причини їх зміни, встановити, які є основними, а які 
другорядними, що допомагає вчасно скорегувати дії керівників, напра-
вити їх увагу і сили на реалізацію управлінських рішень, що поліпшу-
ють саме ті показники, які у даний момент часу впливають на рівень 
ефективності використання існуючого ресурсного потенціалу підприєм-
ства. Також більш об'єктивною стає оцінка діяльності підприємства, 
більш точним і повним визначення внутрішньогосподарських резервів і 
планових показників, що надає можливість сформулювати висновки і 
пропозиції щодо подальшого перспективного розвитку суб'єкта госпо-
дарювання. 
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