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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Підвищення ефективності вироб-
ництва є головним завданням прискорення 
соціально-економічного розвитку країни. 
Пошук резервів підвищення ефективності 
виробництва приводить до необхідності 
визначення ступеня розвитку і використання 
техніки, технології, організації виробництва 
й управління, соціальних і екологічних умов, 
тобто до оцінки та аналізу рівня розвитку 
виробництва.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми досліджень щодо ви-значення 
технічного рівня висвітлили у своїх наукових 
працях вітчизняні та зарубіжні вчені, такі як 
В.С. Пономаренко, А.Н. Тищенко, Л.І. Нейкова, 
Т.Г. Бень, А.Н. Чумак, Н.П. Бурмистров, 

В.А. Ємельянов, В. Чабовски, С.Ф. Покропив-
ний та ін.

Є багато методичних підходів до оцінки 
технічного рівня виробництва продукції. При 
цьому можна виділити три основні відмінності 
між ними:

– врахування у факторах, які оцінюються, 
параметрів якості продукції;

– врахування у факторах, які оцінюються, 
параметрів організації праці;

– структура параметрів, які оцінюються, під 
час визначення технічного рівня виробництва 
продукції.

Зокрема, Л. Нейкова [1] враховувала у 
своїй методиці оцінки як якість продукції, так 
і організаційні складники. Комплексний показ-
ник технічного рівня виробництва нею роз-
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рахований як сума величин оцінок технічного 
рівня виробленої продукції, рівня технології 
та організації виробництва.

У праці І. Васильєвої [2] під час оцінки 
рівня технічного рівня виробництва параме-
три якості продукції відсутні. Технологічний 
рівень виробничої системи становлять:

1) рівень технологічної інтенсивності про-
цесів, який характеризується мірою викорис-
тання матеріальних, енергетичних і часових 
ресурсів;

2) рівень технологічної організації вироб-
ництва, який визначається кількістю операцій 
і стадій процесу, їх комбінацією, взаємозамін-
ністю, поєднанням, безперервністю виробни-
цтва, перенастроюванням процесів під час 
переходу на виготовлення інших виробів або 
режимів роботи;

3) рівень технологічної оснащеності, який 
характеризується мірою оснаще-ності вироб-
ництва технічними засобами, а також узго-
дженістю між вимогами технології і осна-
щеністю процесу відповідними машинами і 
рівнем робочої сили, тобто рівнем механізації 
та автоматизації виробництва, станом інфор-
маційного забезпечення;

4) рівень управління технологічною сис-
темою, який характеризується мірою досяг-
нення оптимальних режимів процесу з найви-
щою результативністю.

С.Ф. Покропивний [3] під час оцінки техніч-
ного рівня виробництва не враховує параме-
три якості продукції і рівень організованості. 
Серед основних показників технічного рівня 
виробництва головними він вважає фондо- та 
енергоозброєність праці.

Є автори, які пропонують використовувати 
під час визначення технічного рівня виробни-
цтва метод експертних оцінок [4, 5]. Кожному 
показнику присвоюється вагомість згідно з 
думкою фахівців у цій галузі. Недолік такого 
підходу полягає в суб'єктивності оцінок, тоді 
як математична взаємозалежність показників 
не враховується.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Ливарне виробництво 
є і на перспективний період залишиться 
одним з основних заготовчих виробництв. 
У структурі заготівок, які споживаються в 
машинобудуванні України, виливки займа-
ють одне з провідних місць, становлячи 
близько 35–40%. Технічний прогрес тісно 
пов'язаний зі впровадженням нових техно-
логічних процесів, які дають змогу знизити 
вагу, підвищити розмірну точність вилив-
ків, покращити товарний вигляд заготовок, 

механізувати й автоматизувати технологічні 
операції, знизити трудомісткість, зменшити 
обсяг механічної обробки, а інколи взагалі 
відмовитися від неї. Тому виникає необ-
хідність розроблення методики оцінки тех-
нічного рівня з урахуванням особливостей 
ливарного виробництва.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є обґрунтування сут-
ності технічного рівня та розроблення ефек-
тивної методики щодо комплексної оцінки 
технічного рівня ливарного виробництва.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. В економічній науці і практиці роботи 
промислових підприємств техніко-економіч-
ний рівень виробництва розглядається як 
інтегральний показник ефективності виробни-
цтва. Техніко-економічний рівень виробництва 
визначається кількістю і ступенем доскона-
лості техніки, технології й організації виробни-
цтва, соціально-економічними й екологічними 
факторами. Визначення, аналіз і планування 
техніко-економічного рівня виробництва є 
початковим і заключним етапом розроблення 
заходів технічного розвитку підприємства.

Основним структурним елементом сис-
теми техніко-економічного рівня ви-робництва 
є технічний рівень виробництва. Його доско-
налість в остаточному підсумку визначає 
ефективність виробничої, організаційної, 
фінансової, соціально-економічної діяльності 
підприємства.

Технічний рівень виробництва – це від-
носна характеристика, яка характеризує сту-
пінь досконалості технічних і технологічних 
факторів (засобів праці, предметів праці, 
технологій) і заснована на зіставленні деяких 
його вимірників із сучасними досягненнями 
науково-технічного прогресу, прийнятими як 
еталон або база [6].

Технічний рівень виробництва визна-
чає прогресивність технологiї i по-тенцiйнi 
можливостi випуску продукції високої якостi, 
яка вiдповiдає вимогам ринку. Тому роз-
роблення плану технiко-економiчного роз-
витку підприємства завжди починається з 
оцiнки фактичного стану технічного рівня 
виробництва i зіставлення його з кращими 
вiтчизняними i закордонними аналогами. 
Така оцінка дає змогу визначити пріоритетні 
напрями розвитку підприємства i розробити 
конкретні заходи щодо їх здійснення.

У загальному вигляді під технічним рівнем 
виробництва розуміється ступінь удоскона-
лення засобів і предметів праці стосовно сві-
тових науково-технічних досягнень.
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Нами пропонується система показників 
технічного рівня ливарного виробництва, яка 
включає три групи показників:

1) рівень засобів праці;
2) рівень предметів праці;
3) рівень технології.
Рівень засобів праці зумовлює його тех-

нічну оснащеність. Підвищення тех-нічної 
оснащеності праці на основі прогресивної 
техніки є найбільш значущою характеристи-
кою науково-технічного прогресу, однією з 
головних передумов зростання продуктив-
ності праці та ефективності виробництва.

Рівень засобів праці оцінюється за допо-
могою таких показників, як:

– коефіцієнт техніко-економічного старіння;
– фондоозброєність праці активною части-

ною основних засобів;
– питома вага автоматизованих операцій в 

їх загальному обсязі;
– питома вага робітників, які виконують 

роботу повністю автоматизованим способами.
Рівень предметів праці характеризує якість 

сировини та допоміжних матеріалів. Особли-
вість сучасного етапу розвитку металургійного 
виробництва полягає в тому, що предмети 
праці відіграють у ньому все більш активну 
роль. Якісні матеріали дають меншу кількість 
браку і відходів; отже, потрібна менша маса 
сировини для одержання готової продукції. 
Використання високоміцного чавуну, лего-
ваних сталей, сплавів на основі кольорових 
металів, штучних матеріалів істотно підвищує 
якість продукції; скорочує її масу; впливає на 
рівень виробництва як у металургійних цехах, 
так і на споживаючих продукцію машинобудів-
них підприємствах.

Для оцінки рівня предметів праці викорис-
товуються такі показники:

– питома вага кондиційних основних і допо-
міжних матеріалів для виробництва продукції 
в їх загальному обсязі;

– питома вага продукції, виготовленої 
з прогресивних матеріалів та сплавів, у їх 
загальному обсязі.

Рівень технології характеризує відповід-
ність технологічних процесів, які застосову-
ються, сучасним тенденціям науково-техніч-
ного прогресу. Завдання технології полягає в 
проектуванні і використанні на практиці ефек-
тивних і економічних виробничих процесів, які 
вимагають найменших витрат часу і матері-
альних ресурсів. Вибір оптимальних параме-
трів технологічних процесів чинить все більш 
істотний вплив на ефективність виробництва. 
Рівень технології робить вирішальний вплив 

на якість продукції, економічність її обробки 
та використання, веде до зміни якісних харак-
теристик виробів, фондоозброєності і про-
дуктивності праці, а також рівня організації та 
управління виробництвом.

Рівень технології оцінюється за допомогою 
наступних показників:

– коефіцієнт використання металу;
– енергоємність.
Перераховані вище показники неможливо 

порівнювати, оскільки деякі з них виражені в 
натуральних одиницях. Більшість розробле-
них показників є відносними і мають діапазон 
варіації від нуля до одиниці. Однак для одних 
збільшення – це позитивна характеристика 
(питома вага машинної та автоматизованої 
формовки в її загальному обсязі, питома вага 
кондиційних основних і допоміжних матеріа-
лів для виробництва виливків у їх загальному 
обсязі тощо), а для інших – негативна (кое-
фіцієнт техніко-економічного старіння). Тому 
насамперед показники за кожною групою 
необхідно привести в порівнянний вид.

Для вирішення поставленого завдання 
пропонується для так званих зворотних показ-
ників (відносних показників, для яких підви-
щення в межах одиниці є негативною тенден-
цією) виконати таку математичну дію: відняти 
розрахований показник від одиниці. Чим він 
ближчий до одиниці (тобто гірший), тим ближ-
чим отриманий результат буде до нуля.

Інший підхід слід передбачити для показ-
ників, у яких діапазон варіації необмежений 
(фондоозброєність праці активною частиною 
основних засобів, енергоємність).

На підставі статистичних даних ливарних 
та механічних цехів України, а також вико-
ристовуючи досягнення сучасної науки, була 
складена шкала оцінок зазначених показ-
ників. Найгіршим за галуззю значенням всіх 
показників присвоєно значення 0, найкра-
щим значенням – 1 бал. Проміжні значення 
між мінімальним і максимальним у галузі 
знаходяться в інтервалі від 0 до 1 у безпе-
рервному порядку.

Кожному із зазначених показників при-
своюється певна вагомість залежно від важ-
ливості його впливу на кінцевий результат 
виробництва – готовий виливок, відповід-
ності вимогам споживачів і сучасному рівню 
розвитку ливарного виробництва. При цьому 
можуть бути використані експертні оцінки 
або облік усіх показників у вартісному спів-
відношенні і знаходження питомої ваги кож-
ного з них. Сума вагомостей повинна дорів-
нювати одиниці.
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Під час виконання розрахунків технічного 
рівня на наступному етапі необ-хідно враху-
вати, що деякі з наведених вище показників 
є первинними (тобто незалежними), а деякі – 
вторинними (знаходяться в певній залежності 
від перших). Так, до первинних належить 
питома вага автоматизованих операцій у їх 
загальному обсязі, а до вторинних – питома 
вага робітників, які виконують роботу повністю 
автоматизованим способом.

Завдання полягає в тому, щоб визначити 
ступінь залежності другого показника від 
першого, яку можна виразити математичною 
функцією. Далі з урахуванням отриманих 
залежностей визначається підсумковий комп-
лексний показник технічного рівня ливарного 
цеху (в комплексі з механічною обробкою) у 
вигляді середньозваженої величини.

Для оцінки технічного рівня ливарного 
виробництва запропоновано застосування 
методу, який передбачає кількісну оцінку 
показників.

Оцінка окремих критеріїв визначається від-
ношенням базового показника до еталонного, 
помноженим на коефіцієнт вагомості цього 
параметра:

К
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і= × ,                       (1)

де g gб і Еі,  – значення базового і еталонного 
і-того показника;
Wі  – коефіцієнт вагомості і-того показника.
Якщо фактор має зворотний вплив (чим 

менше значення показника, тим вища 
ефективнiсть роботи), тодi критерiй визна-
чається як вiдношення еталона до базового 
показника.

Розрахунок узагальнюючого критерію (тех-
нічного рівня виробництва) проводиться за 
формулою:
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де n – кількість показників.
Iнтегральний коефiцiєнт технічного рівня 

виробництва може бути визначе-ний шляхом 
зiставлення фактичного стану технiки i тех-
нології на конкретному виробництвi з piвнем 
передових вiтчизняних чи закордонних 
аналогiв, прийнятих як еталон порівняння.

При цьому перелiк показникiв, якi прийнятi 
як окремі критерiї, рiзний для рiзних вироб-
ництв i вiдображає специфіку технологiчного 
процесу й устаткування, яке використовується. 
Основними вимогами до вибору критерiїв є їх 
iнформацiйна забезпеченiсть i повнота охо-
плення з погляду впливу на кiнцевi показники 
ефективностi роботи пiдприємства.

Однак для будь-якого виробництва кри-
терії повинні ототожнювати ступінь технічної 
оснащеності праці, рівень прогресивності 
технологiї, яка використовується, технічний 
рiвень виробничого устаткування, рівень 
механiзацiї й автоматизацiї основного i 
допомiжного виробництва.

Перевага і зручність у використанні пропо-
нованого підходу зумовлена тим, що, оскільки 
умовні оцінки показників можуть бути від 0 до 
1, а сума вагомостей показників дорівнює 
одиниці, то величина оцінки технічного рівня 
ливарного виробництва також повинна знахо-
дитися в інтервалі від 0 до 1.

Висновки з цього дослідження. Розро-
блена комплексна методика оцінки технічного 
рівня ливарного виробництва може бути вико-
ристана ливарними цехами металургійних і 
машинобудівних підприємств з метою порів-
няння з іншими підприємствами та визна-
чення напрямів підвищення технічного рівня 
виробництва виливків.
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