
 

 214   Науково-виробничий журнал                   БІЗНЕС-НАВІГАТОР                                                №1 (27)    2012                       

УПРАВЛІННЯ 

firmness of budgetary process. The possible prospects of development of local budgets are 

outlined. 

Keywords: financial crisis, local budget, local governments, transfers, coefficient of 

official transfers, profits. 

 

Список використаних джерел: 

1. Деркач М.І. Сучасна державна політика у сфері подолання статистичного й 

динамічного дисбалансів місцевих бюджетів //Фінанси України. – 2011 - №4. – ст. 55 - 

64. 

2. Сокровольська Н.Я. Основні проблеми та напрями вдосконалення обслуговування 

місцевих бюджетів за доходами / Н.Я.Сокровольська, О.В.Шевчук // Науковий вісник 

БДФА: зб. наук.-техн. праць. – 2008. - № 3. – ст. 53 – 59.  

3. Ярошевич Н.Б. Шляхи збільшення дохідної бази місцевих бюджетів в Україні / 

Н.Б.Ярошевич, О.Я. Липа // Національний лісотехнічний університет України: зб. 

наук.-техн. праць. – 2010 - № 20/10. – ст. 273 – 277. 

4. Бюджетний кодекс України // [Електронний ресурс]: ВВР України. – 2010. - № 50-51.- 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2542-14. 

5. Закон України «Про місцеве самоврядування» // [Електронний ресурс]: Мега-Нау. –  

Режим доступу: http://zakon.nau.ua.  

6. Податковий Кодекс України // [Електронний ресурс]: Законодавство України. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.  

7. Про додаткові заходи  Щодо подолання фінансової кризи в Україні [Електронний 

ресурс]: Указ Президента України від 7 листопада 2008 року №1046/2008. – Режим 

доступу: www.rada.gov.ua. 

 

 

 

 

 

 

УДК: 334.012.82:330.341.1 

Шубіна Л.О. 

 

ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА  

ТА РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ ЙОГО РОЗВИТКУ 

 

Постановка проблеми. В умовах нестабільності фінансових ринків, затяжної 

економічної кризи, як світової, так й у рамках держави, діяльність підприємства має бути 

спрямована на підвищення якості товарів, робіт або послуг, яке воно пропонує ринку, та 

результативності роботи в цілому – нарощення темпів виробництва, стабільна або 

зростаюча динаміка прибутку, що можливе лише у результаті постійного аналізу 

ефективності роботи та постановки зважених об’єктивних для умов сьогодення цілей 

діяльності підприємства та його подальшого розвитку. Для цього важлива наявність 

методичного та практичного інструментарію з оцінювання ефективності роботи 

підприємства, а також не просто планування, а саме розробка бізнес-плану його 

подальшого розвитку. 

Ефективність є однією з головних характеристик результативності управління 

діяльністю підприємства, що зумовлює необхідність її детального вивчення. Проте 

сьогодні питання її визначення є дискусійними. Забезпечення ефективності пов’язано з 

його оцінюванням. Розв’язання питань підвищення та підтримки ефективності управління 

діяльністю підприємства неможливо без комплексного оцінювання її рівня. Результати 

такого оцінювання дозволяють встановити масштаб і зміну спрямованості в управлінні 
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діяльністю підприємства, прогнозувати їх вплив на ключові функціональні підсистеми 

підприємства, ухвалювати відповідні управлінські рішення щодо підвищення та 

підтримки рівня ефективності управління діяльністю, вибирати методи, способи, 

інструменти управління діяльністю підприємства.   

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Процедура оцінювання ефективності 

управління діяльністю підприємства висуває проблему вибору методу, на підставі якого 

вона має здійснюватись. Проблемам оцінювання ефективності управління діяльністю 

підприємства присвячені роботи багатьох вітчизняних та зарубіжних учених. Серед них 

найцікавішими є роботи З.П. Румянцевой [14], Дж.К. Лафти [7], А.Н. Тіщенко, Н.А. 

Кизіма, Я.В. Догадайло [16], Р.С. Каплана, Д.П. Нортона [5], І.І. Мазура, В.Д. Шапіро, 

Н.Г. Ольдерогге [9]. Проте різні точки зору, які представлено в цих роботах, породжують 

все більше дискусійних питань.  

Щодо тематики бізнес-плану є також багато літературних джерел та статей в 

періодичних виданнях. Найчастіше підприємство самотужки проводить аналіз своєї 

діяльності та розробляє бізнес-плани подальшої діяльності, об’єктивність яких залежить 

від якості проведеної роботи з аналізу та професіоналізму керівного складу й рівня 

менеджменту підприємства в цілому. Деякі підприємства замовляють проведення аналізу 

та розробку подальшого стратегічного розвитку підприємства (бізнес-плану) 

спеціалізованим фірмам – аудиторським, консалтинговим, інвестиційним. Однак 

складність і масштабність даного процесу дає можливість знаходити все нові 

недосліджені аспекти цієї проблеми та продовжувати наукові дослідження [13]. 

Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження проблеми оцінки 

ефективності роботи підприємства та розробки бізнес-плану його подальшого розвитку. 

Іншими словами, мета статті полягає в обґрунтуванні вибору методу оцінювання 

ефективності управління діяльністю підприємства. Для досягнення цієї мети необхідно 

вирішити наступні завдання:  

1) визначити сутність поняття «ефективність управління діяльністю підприємства»;  

2) проаналізувати існуючі методи оцінювання ефективності управління 

підприємством;  

3) сформулювати критерії оцінювання ефективності управління діяльністю 

підприємства та визначено відповідність існуючих методів зазначеним критеріям; 

4) визначити сутність поняття «бізнес-план» та основні його аспекти. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Діяльність підприємства – це процес 

реалізації функцій підприємства за допомогою виконання певних видів робіт заради 

досягнення поставлених цілей і отримання певного результату. Підприємство є складною 

соціально-економічною системою, в якій виділено ключові функціональні підсистеми – 

маркетингову, виробничу, фінансову, інноваційну і кадрову. Виходячи з цього 

ефективність управління діяльністю підприємства – комплексне поняття. Комплексність 

виявляється в тому, що ефективність відбивається через результати управління в різних 

функціональних підсистемах, в свою чергу планування з розвитку бізнесу є не простим 

статистичним плануванням, а полягає в постановці стратегічних завдань з досягнення 

бізнес-цілей та розробці бізнес-плану подальшого розвитку підприємства.   

Єдиного підходу як до визначення ефективності, так і до визначення ефективності 

управління діяльністю підприємства в науковій літературі не існує. Найпоширенішими 

напрямами є визначення ефективності управління як співвідношення отриманого 

результату з витратами  (ресурсами)  діяльності підприємства; щодо бізнес-планування – 

співвідношення отриманого результату з наміченими цілями. Але ці підходи до 

визначення ефективності та бізнес-планування не дозволяють встановити логічний 

взаємозв’язок між управлінням діяльністю підприємства та ефективністю управління 

діяльністю підприємства. Тому автором використано функціональний підхід, який 

дозволяє розглядати ефективність як складну багатогранну характеристику 

результативності управління в окремих функціональних підсистемах. Ефективність 



 

 216   Науково-виробничий журнал                   БІЗНЕС-НАВІГАТОР                                                №1 (27)    2012                       

УПРАВЛІННЯ 

управління діяльністю підприємства визначається як результативність управління 

маркетинговою, виробничою, фінансовою, інноваційною та кадровою діяльностями.   

Однією з головних передумов забезпечення ефективності управління діяльністю 

підприємства є оцінка її рівня. Лафта Дж.К. для оцінки ефективності управління 

діяльністю підприємства пропонує використати інтегральний показник ефективності,  

який формується на підставі системи якісних та кількісних показників, що відображають 

ефективність управління в ключових функціональних підсистемах – маркетинговій,  

виробничій, фінансовій, інноваційній та кадровій. При цьому значення самого 

інтегрального показника необхідне для однозначної відповіді на питання про рівень 

ефективності управління діяльністю підприємства, а також для відстеження динаміки 

цього показника. Основну ж увагу при розробці заходів щодо підвищення ефективності 

управління діяльністю підприємства слід звернути на значення проміжних показників, 

тобто показників, які характеризують управління у функціональних підсистемах 

підприємства [7].   

Використання в оцінці інтегрального показника ставить проблему вибору методу 

оцінювання. У загальному розумінні під методом (греч. мethodos – шлях дослідження) 

розуміють спосіб досягнення будь-якої мети, вирішення конкретного завдання [10]. В 

управлінні метод – це система правил та процедур вирішення завдань управління з метою 

забезпечення ефективного розвитку організації [9]. В такому разі під методами 

оцінювання ефективності управління діяльністю слід розуміти способи кількісного та 

якісного виміру рівня ефективності управління діяльністю підприємства. Головною метою 

методів оцінювання ефективності управління діяльністю є отримання результатів, які 

можуть бути використані для цілей підвищення та підтримки ефективності управління 

діяльністю підприємства.  

Аналіз різних наукових джерел виявив, що для оцінювання ефективності 

управління суб’єктами ринкової економіки використовуються різноманітні методи, серед 

яких найбільш поширеними є методи порівняння, метод угрупувань, методи математичної 

статистики, матричний метод, метод факторного аналізу, ранговий метод, рейтинговий 

метод, методи експертних оцінок, метод нечіткої логіки, метод нейронних мереж. 

Проаналізуємо існуючі методи оцінювання ефективності управління. 

Ціллю першої групи методів є отримання результатів порівняння показників, що 

відображають ефективність управління. Виділяють метод динамічного і метод 

просторового порівняння [16]. Ці методи спрямовані на вивчення всієї сукупності 

показників і дозволяють дати характеристику рівня ефективності управління діяльністю 

підприємства безпосередньо по виявлених відхиленнях фактичних значень від базових. 

Недоліком цих методів є неоднозначна інтерпретація рівня ефективності управління 

діяльністю у разі одночасного поліпшення кінцевих результатів за одними показниками і 

погіршення по інших.  

Метод угрупувань полягає у виділенні серед сукупності досліджуваних 

підприємств однорідних груп по будь-яким загальним ознакам. Розподіл сукупності 

підприємств може бути здійснено за рівнем досягнення результатів, за ступенем 

виконання плану або дотримання норм. Угрупування здійснюється за однією або 

декількох ознаках. Отримані при цьому оцінки містять в собі характеристики окремих 

підприємств як типових представників своєї групи, а також характеристики їх положення 

як в межах своєї групи, так і серед підприємств, що вивчаються [16]. Метод угрупувань є 

одним із способів здійснення рейтингової оцінки ефективності управління діяльністю 

підприємства.   

Згідно сутності ефективності управління діяльністю підприємства її узагальнений 

показник повинен давати підприємству можливість здійснювати порівняльну оцінку 

результатів діяльності як в динаміці, так і по відношенню до конкурентів. В даному 

випадку мова йде про методи порівняльної рейтингової оцінки. Метод рейтингової оцінки 

носить системний комплексний характер і базується на різних аналітичних підходах до їх 
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ранжирування. В роботі Василика С.К. наведено декілька способів побудови рейтингу 

підприємств: метод створення рейтингу за допомогою ряду показників, метод кластерного 

аналізу, бальний метод.  Також наведено модифікацію рейтингової оцінки, яка припускає, 

що в систему показників оцінки мають бути включені лише показники, що мають 

однакову спрямованість. Дана обставина робить неможливим застосування даної 

модифікації методу рейтингової оцінки в оцінюванні ефективності управління діяльністю 

підприємства, оскільки в систему показників оцінки можуть бути включені показники, які 

мають різну спрямованість (наприклад, збільшення показника долі ринку надає 

позитивний вплив на ефективність, в той час,  як збільшення показника долі браку 

негативно впливає на ефективність управління діяльністю підприємства, зменшує її 

рівень) [2].  

В свою чергу, колектив українських вчених на чолі з О.І. Богатовим [1] 

пропонують рейтинговий метод оцінювання ефективності управління підприємством на 

підставі оцінювання так званого комплексного фінансового мультиплікатора, що 

характеризує «стан підприємства в цілому». Цей мультиплікатор визначається майновим 

станом підприємства, його фінансовою стійкістю, платоспроможністю, діловою 

активністю, прибутковістю. В той же час використання даного мультиплікатора не 

дозволяє оцінити ефективність управління діяльністю в цілому, оскільки в його склад 

входять лише фінансові показники, які відображають кінцеві результати діяльності, але не 

дозволяють оцінити ефективність управління маркетинговою, кадровою, інноваційною 

діяльностями.  

При дослідженні сукупності показників, між якими існує функціональна 

залежність, використовуються методи математичної статистики. Ці методи дозволяють 

побудувати модель, в якій відображено залежність одного показника від сукупності 

інших, що його визначають [16]. Слід зазначити, що використання методів математичної 

статистики для оцінювання ефективності управління діяльністю в цілому ускладнюється 

великою кількістю необхідної початкової інформації і неможливістю встановлення 

взаємозв’язків між всіма показниками. Проте метод факторного аналізу може бути 

застосовано при побудові моделі ефективності управління в функціональній підсистемі.   

Ефективність управління діяльністю є складною багатокритеріальною 

характеристикою, тому необхідно вибрати такий метод її оцінювання, який врахував би 

всі складові елементи, дав би комплексний результат і дозволив би аналізувати зміни, що 

відбуваються в управлінні діяльністю підприємства.  

На думку групи вчених під керівництвом А.Н. Тищенко [16], вичерпну 

характеристику багатоелементного явища можна дати шляхом вимірювання і оцінки змін, 

що відбуваються у всіх його часткових проявах, охоплюючи при цьому всі без винятку, 

стосунки між початковими параметрами. Зокрема, для вимірювання ефективності 

виробництва У.І. Мересте [11] запропонував матричний метод, який спирається на 

поняття поля ефективності. Він дозволяє отримати комплексну характеристику не лише 

стану підприємства і динаміки його розвитку, але й змін в процесі та результатах роботи, а 

також виявити резерви поліпшення діяльності.  

Матричний метод використовується для узагальненої оцінки ефективності 

виробничо-господарської діяльності підприємства [17]. Матричний метод є орієнтованим 

перш за все на оцінювання фінансового результату і є достатньо універсальним 

інструментом для оперативного проведення в комп'ютерному режимі укрупнених 

розрахунків за оцінкою ефективності управління  підприємством та його структурних 

підрозділів. Матричний метод дозволяє провести порівняльний аналіз управління 

підприємством в динаміці і визначити значення узагальненого показника ефективності 

управління. Цей метод дає не лише узагальнену характеристику стану підприємства і 

динаміку його розвитку, але й дозволяє визначати зміни в процесі та результатах роботи, 

виявляти резерви підвищення ефективності виробництва.  
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Застосування даного методу в оцінюванні ефективності управління діяльністю 

підприємства обмежує та обставина, що він застосовний лише для оцінювання 

ефективності управління виробничою і фінансовою діяльністю, але не може бути 

використаним при оцінюванні ефективності управління кадровою діяльністю, 

маркетинговою діяльністю, які в основному характеризуються за допомогою показників, 

що мають якісний характер.   

І.М. Сироєжін [15] запропонував метод рангової оцінки ефективності. Основу 

методики представляє нормативна система показників, яка упорядковує показники 

шляхом привласнення їм відповідних закономірностей співвідношень темпів їх зростання. 

Чим вище має бути темп зростання одного показника по відношенню до темпів зростання 

інших, тим вище його ранг. Недоліки цього методу полягають у наступному. По-перше,  

він не дозволяє однозначно оцінити рівень ефективності управління діяльністю. По-друге,  

не завжди є можливість побудувати таку систему показників через те, що економічні 

закономірності зростання ефективності в умовах нестабільності та невизначеності 

зовнішнього середовища здійснюються не завжди.  

При оцінюванні ефективності управління діяльністю підприємства необхідно 

ґрунтуватися на великій кількості часткових показників, які відображають різні аспекти 

управління діяльністю. Завдання набуває багатокритеріального характеру. У зв’язку із 

цим її рішення може базуватися на експертних оцінках. Головним недоліком методів 

експертних оцінок є те, що в них присутній суб’єктивний елемент і не виключається 

помилкове судження.   

У своїй роботі Кизим Н.А., Благун И.С., Копчак Ю.С. [6] вказують на актуальність 

використання економічних радних систем  (експертних систем) при вирішенні 

багатокритеріальних завдань. Методи, засновані на використанні експертних систем 

умовно можна розділити на дві групи: системи нейрономережевих обчислень та 

діагностичні експертні системи. Нейронні мережі є новою і дуже перспективною 

обчислювальною технологією, що дає нові підходи стосовно дослідження динамічних 

завдань в галузі управління діяльністю. Основною перевагою використання 

нейромережевих обчислень є можливість використання великої кількості початкової 

інформації. В той же час існують наступні недоліки застосування нейронних мереж: 

непрозорість та відсутність пояснень отриманих результатів; для навчання мережі 

необхідна велика кількість даних для того, щоб можна було побудувати адекватну 

нелінійну залежність, а це дуже трудомісткий та довгий за часом виконання процес.   

Діагностичні експертні системи призначено для виявлення причин, що викликали 

незадовільний стан підприємства. Крім того, діагностичні експертні системи дозволяють 

моделювати механізм мислення людини щодо вирішення завдань у відповідній 

предметній галузі. Окрім обчислень,  експертні системи формують виводи, які 

ґрунтуються на наявній в ній інформації та базуються на евристичних підходах щодо 

отримання результатів. Найчастіше методики побудови експертних систем базуються на 

аналізі та діагностиці фінансових показників діяльності підприємства,  тобто мають чітке 

кількісне вираження. Проте при оцінюванні ефективності управління діяльністю, як вже 

наголошувалося раніше, виникає необхідність оцінювання інформації, яка не має 

формалізованої оцінки, тобто оцінювання якісних показників. У такому разі для 

оцінювання може бути застосованим апарат теорії нечіткої множини, зокрема метод 

нечіткої логіки [8].   

Побудована на підставі методу нечіткої логіки експертна система дозволяє 

здійснити оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства з урахуванням не 

лише кількісної, але й якісної інформації, що дозволяє усунути недоліки методів 

оцінювання ефективності управління діяльністю, які ґрунтуються виключно на 

розрахунку та оцінюванні фінансових показників.  

В процесі оцінювання ефективності управління діяльністю встає завдання 

кількісної формалізації якісного висловлювання. Таким чином, завдання моделювання 
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полягає в тому, щоб адекватно перевести якісні висловлювання експерта в кількісні 

уявлення. З цієї точки зору метод нечіткої логіки надає дослідникам високо розвинутий 

формалізований апарат. Нечітко-множинні описи є, з одного боку, набором адекватних 

формалізмів для моделювання економічних систем в умовах суттєвої невизначеності, а, з 

іншого боку, поле для нової інтерпретації класичних імовірнісних та експертних оцінок. 

Так, можна перейти від класичного імовірнісного розподілу до імовірнісного розподілу з 

нечіткими параметрами, управляючи рівнем правдоподібності оцінок розподілу. Також 

можна перейти від сукупності експертних оцінок до набору функцій належності, що 

створює нечіткий класифікатор [3].  

Вибір конкретного методу для оцінювання ефективності управління діяльністю 

підприємства визначається наступними критеріями: інтерпретація результатів, виявлення 

слабких сторін, різноманітність показників, кількість аналітиків, витрати часу, фінансові 

витрати, рівень об’єктивності, доступність використання, оперативність застосування, 

поширеність застосування,  доступність програмного продукту,  достовірність результатів.   

Оцінка проаналізованих методів стосовно їх відповідності зазначеним критеріям 

наведено в табл. 1. Відповідність методів для оцінювання ефективності управління 

діяльністю підприємством зазначеним критеріям відбору дозволила побудувати їх рейтинг 

по кількості збігів, за результатами якого найбільш привабливим є метод нечіткої логіки.  

Таким чином,  автором пропонується застосувати метод нечіткої логіки для 

оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства, тому що він дозволяє 

однозначно інтерпретувати рівень ефективності управління діяльністю підприємства, 

рівень ефективності управління в окремих функціональних підсистемах; використати в 

оцінці різноманітні показники, які відображають результативність управління за різними 

аспектами діяльності підприємства; має об’єктивний характер; не потребує великих 

витрат фінансових і людських ресурсів та витрат часу; дозволяє отримати достовірний 

результат оцінювання; може бути використаним для будь-якого підприємства не залежно 

від його спеціалізації. Однак слід зазначити, що застосування методу нечіткої логіки 

можливе за умови відповідного програмного продукту, що може бути розроблено в 

стандартнім додатку к Оffice Windows 2000, Mathcad.11 [3]. 

На основі даних отриманих у результаті оцінки ефективності діяльності 

підприємства керівництву підприємства слід підбити підсумки та визначитися з 

подальшими стратегічними цілями, що мають знайти своє відображення у бізнес-плані 

подальшого розвитку підприємства.  

Бізнес-план – ретельно підготовлений документ, котрий розкриває всі сторони 

будь-якого проектного комерційного заходу. Він дозволяє передбачати не лише всі заходи 

для реалізації бізнес-ідеї з виробництва продукції, виконання робіт або надання послуг, а 

й визначити необхідне фінансове забезпечення та можливість одержання доходу 

(прибутку) від здійснення цієї діяльності. Практично його можна вважати формою 

експертної оцінки доцільності та ефективності здійснення подальшої діяльності 

підприємства [13]. 

Кожне завдання плану може бути розв’язане лише у взаємозв’язку з іншими. 

Центром бізнес-плану є концентрація фінансових ресурсів. Саме бізнес-план виступає 

важливим засобом збільшення капіталу підприємства. Процес складання плану дає змогу 

глибоко проаналізувати вже розпочату справу у всіх деталях. Бізнес-план є основою 

бізнес-пропозиції у переговорах з майбутніми партнерами, він відіграє важливу роль при 

комплектуванні основного персоналу підприємства. 

Таким чином, бізнес-план, по-перше, може бути використаний: 

а) для розробки концепції подальшого розвитку бізнесу;  

б) для детального відпрацювання стратегії; 

в) для попередження помилок шляхом детального аналізу маркетингу, фінансів, 

виробничої діяльності підприємства. 
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По-друге, бізнес-план є інструментом, за допомогою якого суб’єкт господарювання 

може оцінити фактичні результати своєї діяльності за певний період. 

По-третє, бізнес-план є засобом залучення коштів. 

 

Таблиця 1 

Відповідність методів оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства за 

визначеними критеріями 

Критерій 

Метод 

порів-

няння 

Метод 

угрупу-

вань 

Метод 

фактор-

ного 

аналізу 

Рейтин-

говий 

метод  

Ран-

говий 

метод 

Мат-

ричний 

метод 

Системи 

нейрон-

мереже-

вих 

обчис-

лень 

Метод 

не чіт-

кої 

логіки 

Екс-

пертні 

оцінки 

Інтерпретація 

результатів 
- - + + - + - + + 

Виявлення слабких 

сторін 
+ - + - - + - - + 

Різноманітність 

показників 
+ + - + - - + + + 

Кількість аналітиків + + + - + + + + - 

Витрати часу - - + + + - + + - 

Фінансові витрати - - - + - - + + + 

Рівень об’єктивності  + + + - - + + + - 

Доступність 

використання 
+ + + - - - + + - 

Оперативність 

застосування 
+ - - - - - + + - 

Поширеність 

застосування  
+ - - + - + + + - 

Доступність 

програмного 

продукту 

+ + - + - - - - - 

Достовірність 

результату 
+ - + - + + + + - 

Кількість збігів 9 5 7 6 3 6 9 10 4 

Рейтинг по кількості 

збігів 
3 6 4 5 7 5 2 1 7 

 

Підприємства, що вже сформувались, при розробці бізнес-плану мають певні 

переваги порівняно з підприємствами-початківцями. Цифри, які вони використовують для 

розрахунків, надійно обґрунтовані результатами їх діяльності, їх задуми на майбутнє 

випливають з їх колишньої стратегії, спираючись на успіхи підприємства, досвід, набутий 

на своїх помилках [12]. 

Багато з проблем можуть бути вирішені шляхом постійного уточнення бізнес-плану 

з метою приведення його у відповідність до умов, що змінюються. Це дасть можливість 

використовувати бізнес-план як реальний критерій оцінки фактичних результатів 

діяльності підприємства. 

Бізнес-план минулого року може показати, яка із стратегій компанії виявилась 

ефективною, а яка ні, і наскільки результативним був той чи інший спосіб його реалізації. 

При вивченні фактичних результатів роботи порівняно з бізнес-планом виявляються 

позитивні та негативні сторони організації, які можна використати для усунення 

відхилень між плановими і фактичними показниками. Фінансовий розділ попереднього 

бізнес-плану може використовуватись як засіб об’єктивного спостереження за розвитком 

бізнесу. Фінансові прогнози, закладені у плані, становлять основу бюджету підприємства. 

Відхилення від розрахунків виявляються у статтях, де або думки про необхідні ресурси 

були хибними, або контроль в період виконання плану був недостатнім. Крім 

управлінської функції бізнес-плану, його можна використовувати як засіб моніторингу. 
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Отже, бізнес-план може сприяти залученню інвесторів та кредиторів. Перед тим, як 

ризикувати своїм капіталом, інвестори мають впевнитись у надійності розробки проекту 

та мати уявлення про його ефективність. Вони мають вивчити бізнес-план перед 

розглядом можливості капіталовкладень [13].     

 

Анотація 

У статті розглянуті проблеми оцінки ефективності роботи підприємства та 

розробки бізнес-плану його розвитку. Розглядаються методи оцінювання ефективності 

управління діяльністю підприємства за визначеними критеріями. Визначений метод 

оцінювання ефективності діяльності підприємства та необхідність розробки бізнес-плану.  

Ключові слова: ефективність, методи оцінювання ефективності управління 

діяльністю підприємства, бізнес-план. 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы оценки эффективности работы предприятия и 

разработки бизнес-плана его развития. Рассматриваются методы оценивания 

эффективности управления деятельностью предприятия по определенным критериям. 

Определен метод оценивания эффективности деятельности предприятия и необходимость 

разработки бизнес-плана.  

Ключевые слова: эффективность, методы оценивания эффективности управления 

деятельностью предприятия, бизнес-план. 

 

Summary 

This article discusses the problem of assessing the performance of enterprises and the 

development of a business plan for its development. Discusses how to evaluate the effectiveness 

of the management of the enterprise according to certain criteria. Defines the method of 

estimation of efficiency of activity of the enterprise and the need to develop a business plan.  

Keywords: efficiency, methods of estimation of efficiency management of enterprise 

business plan.           
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ МОНІТОРИНГУ ПРОДОВОЛЬЧОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ  

 

Постановка проблеми. Ринкова трансформація економіки України 

супроводжується посиленням негативних тенденцій у виробництві продовольства, 

скороченням міжрегіонального обміну і розширенням агресивного продовольчого 

імпорту, що знижують ступінь продовольчої безпеки в країні. Водночас, посилення 

конкурентних переваг вітчизняного продовольчого комплексу створює умови для 

підвищення ступеня самозабезпеченості продовольством. 

Продовольча самозабезпеченість на макрорівні характеризує продовольчу 

незалежність держави і визначається як здатність національної економіки задовольняти 

внутрішні потреби у продовольстві завдяки вітчизняному виробництву. Якщо 

забезпеченість кількісно визначається співвідношенням середнього рівня споживання 

продовольства на душу населення в країні, регіоні та іншому територіально-

локалізованому утворенні за фізіологічно необхідними нормами і асортиментом продуктів 

харчування необхідних для нормальної життєдіяльності населення, то самозабезпеченість 

характеризує більш глибший рівень економічних відносин – виробничий. Високий 

аграрний потенціал нашої країни та її регіонів дозволяє поставити в середньостроковій 

перспективі завдання щодо досягнення повної самозабезпеченості основними 

(стратегічними) продуктами харчування (зерно, м’ясо-молочна продукція, овочі і т.д.) за 

умови  імпорту (з урахуванням міжнародної спеціалізації і економічної доцільності) лише 

окремих видів сільгосппродукції. 

Огляд останніх досліджень і публікацій. Проблемним питанням функціонування 

та розвитку вітчизняного АПК, а також науковому пошуку шляхів розв’язання проблеми 

недостатності продовольства на національному рівні приділяли увагу в своїх наукових 
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