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У статті запропоновано методичний підхід до оцінювання економічної ефективності діяльності підприєм-
ства. Здійснено його апробацію. Доведено доцільність застосування запропонованого методичного підходу з 
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В статье предложен методический подход к оценке экономической эффективности деятельности пред-
приятия. Осуществлена его апробация. Доказана целесообразность применения предложенного методиче-
ского подхода с использованием многомерного факторного анализа и метода главных компонент, рассчитан-
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proved.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Згідно запропонованого методичного 
забезпечення оцінки ефективності діяльності 
підприємства у [6] важливе значення пред-
ставляє оцінювання за суб’єктивним напрям-
ком яке здійснюється за маркетинговою та 
інформаційнокомунікаційною складовими. 
З метою забезпечення наступності та послі-
довності проведення дослідження доцільним 
представляється здійснення оцінювання за 
суб’єктивною складовою цільової сукупності 
підприємств, що було раніше.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Проблеми формування методичних 
підходів до оцінювання економічної ефек-
тивності діяльності підприємства у маркетин-
говому аспекті за суб’єктивною розглядаються 
в публікаціях таких вчених, як: Н. В. Анісова, 
Л. В. Балабанова, О. М. Вакульчик, В. В. Дрей, 
Т. А. Говорушко, І. Л. Литовченко, І. О. Шку-
рупська, Т. В. Лебідь, Л. А. Мороз, І. І. Нова-

ківський, Е. В. Попов, А. Л. Сабадирьова, інші. 
Поряд з тим, незважаючи на значну кількість 
наукових праць стосовно вказаної проблема-
тики спостерігається деяка суперечливість 
між поглядами різних авторів.

Мета і завдання дослідження. Мета 
дослідження полягає у формуванні методич-
ного підходу до оцінювання економічної ефек-
тивності діяльності підприємства у маркетин-
говому аспекті за суб’єктивною складовою.

Виклад основного матеріалу. Особли-
вого значення в умовах зростаючої конкурен-
ції, яка обумовлюється насиченістю попиту 
та постійним удосконаленням маркетинго-
вих технологій, набуває оцінка ефективності 
діяльності підприємства за маркетинговим 
напрямом. Саме він, як найбільш складний 
та багатовимірний, який має ключове зна-
чення для ефективної діяльності підпри-
ємств в ринкових умовах, визначає спромож-
ність маркетингової системи, забезпечувати 
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постійні конкурентні переваги підприємству 
завдяки плануванню і проведенню системи 
ефективних маркетингових заходів [1]. Аналіз 
літературних джерел та методичних підходів 
до оцінювання ефективності діяльності під-
приємства за маркетинговим напрямом [8; 9; 
1113] показав, що на сучасному етапі прак-
тично відсутні методичні підходи, що базу-
ються на застосуванні кількісних показників 
оцінки, що переважно обумовлено специфі-
кою змісту даної економічної категорії. Тому 
доцільним представляється використання 
якісних показників (табл. 1).

В епоху всебічної інформатизації доцільним 
представляється оцінювання ефективності 
діяльності підприємства за інформаційно
комунікаційним напрямом, яке ґрунтується 
на необхідності визначення ефективності 
використання облікової, нормативної, нау-

ковотехнічної інформації; інформації, що 
обслуговує систему прийняття управлінських 
рішень; інформації про відхилення та зворот-
ній зв’язок [4; 10; 14].

Аналіз літературних джерел щодо складу 
та оцінювання інформаційнокомунікаційного 
ефективності підприємства [4; 10; 14] надав 
можливість узагальнити основні напрями його 
реалізації на підприємстві з точки зору забез-
печення ефективного формування та вико-
ристання інформації і здійснення комунікацій 
у вигляді запропонованої сукупності якісних 
показників (табл. 2).

Отже, на основі проведених досліджень 
сформована система показників оцінювання 
ефективності діяльності підприємства за 
інформаційнокомунікаційним напрямом.

Таким чином, в результаті проведе-
них досліджень виділено та обґрунтовано 

Таблиця 1
Сукупність якісних показників оцінювання ефективності  

діяльності підприємства за маркетинговим напрямом
Показник Умовне позначення

Ефективність проведення маркетингових досліджень х51

Ефективність маркетингової інформаційної системи x52

Ефективність сегментації цільового ринку x53

Ефективність прямих продажів x54

Ефективність стимулювання збуту продукції x55

Ефективність товарної політики підприємства x56

Ефективність збутової політики підприємства x57

Ефективність формування громадської думки x58

Ефективність рекламної діяльності підприємства x59

Ефективність застосування бренду підприємством x510

Таблиця 2
Сукупність якісних показників оцінювання ефективності  

діяльності підприємства за інформаційно-комунікаційним напрямом

Показник Умовне 
позначення

Ефективність використання облікової інформації x61

Ефективність використання нормативної інформації x62

Ефективність підприємства оперативно реагувати на зміни x63

Ефективність використання науковотехнічної інформації x64

Ефективність використання інформації, що обслуговує систему прийняття 
управлінських рішень x65

Ефективність використання інформації про відхилення значень фактичних 
показників від планових x66

Ефективність використання зворотного зв’язку x67

Ефективність стратегічного управління x68

Ефективність тактичного управління x69

Ефективність оперативного управління x610
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напрями та систему показників оцінювання 
ефективності діяльності підприємства за 
суб’єктивною складовою, що надає можли-
вість врахувати особливості стану його вну-
трішнього середовища.

Наступний етап реалізації методичного під-
ходу до оцінювання ефективності діяльності 
підприємства за суб’єктивною складовою 
передбачає здійснення перетворення якісних 
оцінок в кількісні, що обумовлюється викорис-
танням методів експертного аналізу, в резуль-
таті якого формується сукупність якісних оці-
нок, що потребує подальшої трансформації 
в кількісну форму для побудови комплексу 
інтегральних показників оцінювання ефектив-
ності діяльності підприємства за суб’єктивною 
складовою.

Використання методів експертного аналізу 
в процесі оцінювання ефективності діяльності 
підприємства за суб’єктивною складовою 
зумовлюється низькою формалізацією даного 
процесу та відсутністю кількісної інформа-
ції щодо маркетингового та інформаційно
комунікаційного напрямів. Згідно здійсненого 
аналізу наукових праць [2; 3; 5; 15] спочатку 
доцільним представляється визначення мети 
проведення експертної оцінки, що полягає 
у формуванні якісних характеристик оціню-
вання ефективності діяльності підприємства 
за відповідними напрямами. 

Потім доцільним представляється форму-
вання групи експертів для проведення оціню-
вання ефективності діяльності підприємства 
за суб’єктивною складовою. З метою якісного 
проведення експертного оцінювання необхід-
ним представляється залучення представ-
ників керівництва суб’єктів господарювання 
машинобудівної галузі, відповідальних за 
прийняття управлінських рішень та забезпе-
чення ефективності діяльності підприємства 
(можливі посади – заступники директорів з 
економіки, маркетингу; керівники планово
економічного, інформаційнокомунікаційного 
відділів, тощо), а також учених, що займа-
ються дослідженням ефективності діяльності 
підприємств у маркетинговому аспекті. 

Використання інформації, одержаної від 
експертів, є доцільним у разі, якщо для її 
збору, узагальнення і аналізу застосовуються 
спеціальні процедури, логічні прийоми і мате-
матичні методи, що одержали назву експерт-
них оцінок.

Разом з тим експертні методи пов'язані 
із значними витратами праці висококвалі-
фікованих фахівців. Тому, виникає потреба 
зменшення кількості учасників експертизи, 

при цьому точність і надійність анкетування 
не повинні опускатися нижче певного рівня. 
В наукових працях не існує єдиної думки з 
питання кількості експертів.

Представляється доцільним визначити 
число експертів (N) із заданою довірчою 
вірогідністю α і погрішністю, використовуючи 
рекомендації, що містяться в працях [2, 5]:

N
t

= α

ε

2

1
2

ε ε
1 =

S
                       (1)

де t – кількість середніх квадратичних від-
хилень, яке необхідне для того, щоб вірогід-
ність попадання в одержаний інтервал була 
рівна α [5];

ε1 – гранично допустима відносна помилка. 
Задається до початку опитування[2];

ε – абсолютна погрішність (помилка);
S – середньоквадратичне відхилення оцінки.
Приймаємо довірчу вірогідність (α) рів-

ної 90%, тоді tα=1,643 [5]. Звідси можна зро-
бити висновок про необхідну кількість екс-
пертів: N=10,76≈11. Отже, для оцінювання 
ефективності діяльності підприємства за 
суб’єктивною складовою з надійністю 90% і 
відносною помилкою, рівною 0.5, необхідно 
опитати 11 експертів.

На наступному етапі доцільно здійснити 
формування анкет для проведення експерт-
ного оцінювання. У табл. 1, 2 виділено та 
обґрунтовано сукупність якісних показників 
в розрізі кожного напряму оцінювання, які 
доцільно оцінювати на підставі проведення 
експертизи. Сформована сукупність є під-
ґрунтям розробки анкет для збору та обробки 
думок експертів. На підставі експертизи про-
водиться якісне оцінювання досліджува-
ного процесу у вигляді рангових оцінок за 
2017 р. Ранжування здійснюється за допо-
могою шкали, яка дозволяє оцінити рівень 
інтенсивності впливу чинників. Ранги в анкеті 
кожного експерту не повинні повторюватися.

На наступному етапі проводиться безпо-
середньо збір експертної інформації н всіх 
підприємствах, що передбачає формування 
результатів експертизи. Після проведення 
експертного опитування обов’язковою є 
оцінка узгодженості думок експертів. Резуль-
тати розрахунку узгодженості думок екс-
пертів з допомогою коефіцієнту конкордації 
здійснено в пакеті STATISTICA 12.5. Резуль-
тати оцінки узгодженості експертів зміню-
ються в діапазоні 0,69760,7786, що відпо-
відає діючим вимогам. Отже, результати 
експертного оцінювання за суб’єктивною 
складовою є узгодженими, що свідчить про 
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доцільність їх використання в подальшому 
дослідженні, зокрема для розрахунку інте-
грального показника. 

На наступному етапі реалізації методич-
ного підходу з оцінювання ефективності 
діяльності підприємства за маркетинго-
вим напрямом доцільним представляється 
перетворення якісних оцінок в кількісні. Для 
цього застосовується процедура нормування 
результатів опитування.

Наступним кроком формування обґрун-
тованої системи показників оцінювання 
ефективності діяльності підприємства за 
суб’єктивною складовою за маркетинговим 
напрямом є визначення доцільності групу-
вання показників з використанням фактор-
ного аналізу. 

Матрицю факторних навантажень за комп-
лексом факторів оцінювання ефективності 
діяльності підприємства за суб’єктивною 
складовою за маркетинговим напрямом 
подано в табл. 3.

Результати проведеного аналізу свід-
чать, що чотири отримані фактори описують 
75,26% дисперсії всього первинного переліку 
факторів, що засвідчує адекватність прове-
дених розрахунків. Економічна інтерпретація 
виділених факторів представлена в табл. 4.

Таким чином, застосування факторного 
аналізу дозволило сформувати остаточний 
перелік показників оцінювання ефективності 
діяльності підприємства за суб’єктивною 
складовою за маркетинговим напрямом в 

розрізі запропонованих груп. Отже, до пер-
шого фактору включено показники ефектив-
ності проведення маркетингових досліджень, 
сегментації цільового ринку. Другий фактор 
ґрунтується на показниках ефективності 
товарної політики підприємства, реклам-
ної діяльності підприємства, застосування 
бренду підприємством. Третій фактор кон-
центрує увагу на ефективності проведення 
маркетингових досліджень, стимулювання 
збуту продукції. Четвертий фактор визнача-
ється ефективністю прямих продажів, збуто-
вої політики підприємства.

Наступним кроком формування обґрун-
тованої системи показників оцінювання 
ефективності діяльності підприємства за 
суб’єктивною складовою за інформаційно
комунікаційним напрямом є визначення 
доцільності групування показників з викорис-
танням факторного аналізу. 

Матрицю факторних навантажень за комп-
лексом факторів оцінювання ефективності 
діяльності підприємства за суб’єктивною 
складовою за інформаційнокомунікаційним 
напрямом подано в табл. 5.

Результати проведеного аналізу свід-
чать, що чотири отримані фактори описують 
74,05% дисперсії всього первинного переліку 
факторів, що засвідчує адекватність прове-
дених розрахунків. Економічна інтерпретація 
виділених факторів представлена в табл. 6.

Таким чином, застосування факторного 
аналізу дозволило сформувати остаточний 

Таблиця 3
Факторне навантаження показників за маркетинговим напрямом

Показник
Компоненти

1 2 3 4
Ефективність проведення маркетингових 
досліджень 0,262285 0,044257 0,921058 0,136864

Ефективність маркетингової 
інформаційної системи 0,847293 0,198185 0,028462 0,117360

Ефективність сегментації цільового ринку 0,724927 0,077390 0,118460 0,491130
Ефективність прямих продажів 0,416541 0,021718 0,052983 0,800644
Ефективність стимулювання збуту 
продукції 0,196579 0,078413 0,953493 0,023289

Ефективність товарної політики 
підприємства 0,049231 0,729449 0,015193 0,042094

Ефективність збутової політики 
підприємства 0,175514 0,115180 0,047227 0,834427

Ефективність формування громадської 
думки 0,331177 0,403839 0,126527 0,586972

Ефективність рекламної діяльності 
підприємства 0,347534 0,794566 0,095233 0,082931

Ефективність застосування бренду 
підприємством 0,003504 0,733044 0,132672 0,150542
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перелік показників оцінювання ефективності 
діяльності підприємства за суб’єктивною 
складовою за інформаційнокомунікацій-
ним напрямом в розрізі запропонованих 
груп. Отже, до першого фактору включено 
показники ефективності підприємства опе-
ративно реагувати на зміни та використання 

зворотного зв’язку, ефективність стратегіч-
ного управління. Другий фактор ґрунтується 
на показниках ефективності використання 
інформації про відхилення значень фак-
тичних показників від планових, тактичного 
управління. Третій фактор концентрує увагу 
на ефективності використання облікової 

Таблиця 4
Склад та економічний зміст виділених факторів за маркетинговим напрямом

Фактор Назва фактору

Фактор 1 Показники ефективності проведення маркетингових досліджень, сегментації 
цільового ринку

Фактор 2 Показники ефективності товарної політики підприємства, рекламної діяльності 
підприємства, застосування бренду підприємством

Фактор 3 Показники ефективності проведення маркетингових досліджень, стимулювання 
збуту продукції

Фактор 4 Показники ефективності прямих продажів, збутової політики підприємства

Таблиця 5
Факторне навантаження показників за інформаційно-комунікаційним напрямом

Показник Компоненти
1 2 3 4

Ефективність використання облікової 
інформації 0,282883 0,018587 0,919782 0,089769

Ефективність використання 
нормативної інформації 0,395859 0,248214 0,054546 0,734420

Ефективність підприємства оперативно 
реагувати на зміни 0,830500 0,009344 0,104505 0,267769

Ефективність використання науково
технічної інформації 0,380486 0,041352 0,067593 0,813522

Ефективність використання інформації, 
що обслуговує систему прийняття 
управлінських рішень

0,080278 0,051804 0,949169 0,187109

Ефективність використання інформації 
про відхилення значень фактичних 
показників від планових

0,085231 0,716110 0,025463 0,028486

Ефективність використання зворотного 
зв’язку 0,779160 0,049454 0,019650 0,337942

Ефективність стратегічного управління 0,719903 0,328705 0,092554 0,043354
Ефективність тактичного управління 0,066897 0,820989 0,065965 0,261803
Ефективність оперативного управління 0,200788 0,696783 0,130508 0,055108

Таблиця 6
Склад та економічний зміст виділених факторів  

за інформаційно-комунікаційним напрямом
Фактор Назва фактору

Фактор 1 Ефективність підприємства оперативно реагувати на зміни та використання 
зворотного зв’язку, ефективність стратегічного управління

Фактор  2 Ефективність використання інформації про відхилення значень фактичних 
показників від планових, тактичного управління

Фактор 3 Ефективність використання облікової інформації та інформації, що обслуговує 
систему прийняття управлінських рішень

Фактор 4 Ефективність використання нормативної та науковотехнічної інформації
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інформації та інформації, що обслуговує сис-
тему прийняття управлінських рішень. Чет-
вертий фактор визначається ефективністю 
використання нормативної та науковотехніч-
ної інформації.

Застосування багатовимірного фактор-
ного аналізу за методом головних компонент 
є підґрунтям формування системи показни-
ків, яка всебічно, достовірно й об’єктивно 
характеризує економічну ефективність 
діяльності всього переліку підприємств, що 
досліджуються. 

З метою узагальнення результатів аналізу 
на основі сформованого остаточного переліку 
показників оцінювання ефективності діяль-
ності підприємства за суб’єктивною складо-

вою за визначеними напрямами було сфор-
мовано матрицю факторних навантажень за 
всіма напрямами (табл. 7), які було проаналі-
зовано у методичному підході до оцінювання 
ефективності діяльності підприємства за 
суб’єктивною складовою. 

Результати проведеного аналізу свід-
чать, що чотири отримані фактори описують 
76,89 % дисперсії всього первинного переліку 
факторів, що засвідчує адекватність прове-
дених розрахунків. Економічна інтерпретація 
виділених факторів представлена в табл. 8.

Таким чином, застосування факторного 
аналізу дозволило сформувати остаточний 
перелік показників оцінювання ефективності 
діяльності підприємства за суб’єктивною скла-

Таблиця 7
Факторне навантаження показників за всіма напрямами за суб’єктивною складовою

№ Показник Компоненти
1 2 3 4

1 Ефективність проведення 
маркетингових досліджень 0,271747 0,032577 0,924929 0,116121

2 Ефективність товарної політики 
підприємства 0,840212 0,176315 0,022770 0,179165

3 Ефективність сегментації цільового 
ринку 0,769619 0,082966 0,114853 0,412046

4 Ефективність прямих продажів 0,304495 0,118325 0,051655 0,834668

5 Ефективність стимулювання збуту 
продукції 0,196599 0,049434 0,952961 0,037875

6 Ефективність маркетингової 
інформаційної системи 0,112246 0,858025 0,009154 0,019620

7 Ефективність збутової політики 
підприємства 0,259977 0,088038 0,049018 0,828598

8 Ефективність рекламної діяльності 
підприємства 0,294299 0,828875 0,069787 0,127166

9 Ефективність використання облікової 
інформації 0,003901 0,533712 0,120726 0,182889

10 Ефективність застосування бренду 
підприємством 0,264624 0,029535 0,921956 0,119385

11
Ефективність використання 
інформації про відхилення значень 
фактичних показників від планових 

0,828056 0,175282 0,063386 0,168386

12 Ефективність підприємства 
оперативно реагувати на зміни 0,767264 0,069666 0,110573 0,415850

13 Ефективність використання науково
технічної інформації 0,296606 0,114580 0,089721 0,823803

14
Ефективність використання 
інформації, що обслуговує систему 
прийняття управлінських рішень

0,194005 0,054148 0,955358 0,032505

15 Ефективність стратегічного управління 0,115962 0,858164 0,003600 0,017076

16 Ефективність використання 
зворотного зв’язку 0,269697 0,059015 0,052283 0,821695

17 Ефективність використання 
нормативної інформації 0,347406 0,270567 0,116089 0,515119

18 Ефективність тактичного управління 0,283884 0,815473 0,062980 0,129191
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довою за всіма напрямами в розрізі запро-
понованих груп. Отже, до першого фактору 
включено показники ефективності товарної 
політики підприємства, сегментації цільового 
ринку, використання інформації про відхи-
лення значень фактичних показників від пла-
нових, оперативного реагування підприємств 
на зміни. Другий фактор ґрунтується на показ-
никах ефективності маркетингової інформа-
ційної системи, рекламної діяльності підпри-
ємства, стратегічного й тактичного управління. 
Третій фактор концентрує увагу на показни-
ках ефективності проведення маркетинго-
вих досліджень, ефективності стимулювання 
збуту продукції, ефективності застосування 
бренду підприємством, ефективності вико-

ристання інформації, що обслуговує систему 
прийняття управлінських рішень. Четвертий 
фактор визначається показниками ефектив-
ності прямих продажів, ефективності збутової 
політики підприємства, ефективності викорис-
тання науковотехнічної інформації, ефектив-
ності використання зворотного зв’язку.

Наступним етапом розробки методичного 
забезпечення оцінки ефективності діяльності 
підприємств за суб’єктивною складовою є 
виділення кластернооднорідних груп маши-
нобудівних підприємств. На якому здійсню-
ється розподіл суб’єктів господарювання, що 
аналізуються на непересічні групи (кластери) 
та забезпечується максимальна близькість 
за виділеними ознаками між підприємствами 

Таблиця 8
Склад та економічний зміст виділених факторів  
за всіма напрямами за суб’єктивною складовою

Фактор Назва фактору

Фактор 1
Показники ефективності товарної політики підприємства, сегментації цільового 
ринку, використання інформації про відхилення значень фактичних показників 
від планових, оперативного реагування підприємств на зміни

Фактор 2 Показники ефективності маркетингової інформаційної системи, рекламної 
діяльності підприємства, стратегічного й тактичного управління

Фактор 3
Показники ефективності проведення маркетингових досліджень, ефективності 
стимулювання збуту продукції, ефективності застосування бренду підприєм-
ством, ефективності використання інформації, що обслуговує систему при-
йняття управлінських рішень

Фактор 4
Показники ефективності прямих продажів, ефективності збутової політики під-
приємства, ефективності використання науковотехнічної інформації, ефектив-
ності використання зворотного зв’язку
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Рис. 1. Дендрограма розподілу машинобудівних підприємств  
за суб’єктивною складовою у 2017 р.
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однієї групи та максимальну відмінність між 
групами.

Як зазначалося у попередніх досліджен-
нях [], найбільш доцільним представляється 
використання методу Уорда. Кластерний 
аналіз було здійснено з використанням ППП 
STATISTICA 12.5. В роботі запропоновано 
для подальших розрахунків використовувати 
однорідні групи 2017 р. 

Метою дослідження є визначення ефектив-
ності діяльності підприємства за суб’єктивною 
складовою, тому пропонується у виді крите-
ріїв для кластеризації встановити показники, 
що за результатами багатовимірного фактор-
ного аналізу мають найбільше навантаження, 
за яким й було здійснено кластеризацію.

Сформовані кластерні групування одно-
рідних непересічних груп машинобудівних 
підприємств за суб’єктивною складовою від-
повідно представлено на рис. 1.

Отже, на основі наведеного алгоритму та 
за допомогою ППП STATISTICA 12.5 прове-
дено виділення трьох кластерних груп підпри-
ємств за 2017 рік. Отримані результати пред-
ставлені в табл. 9.

З табл. 9 видно, що за досліджуваний 
період до першого кластера відносяться 
10 підприємств, до другого – одне, до тре-
тього – 7 господарських суб’єктів

Наступним кроком оцінки ефективності 
діяльності підприємства за суб’єктивною 
складовою за всіма напрямами є отримання 
інтегральної оцінки. Оскільки за результатами 
багатовимірного факторного аналізу визна-
чено значущі для характеристики ефектив-
ності діяльності підприємства показники, а 
результатами кластерного аналізу є форму-
вання груп підприємств за подібністю резуль-
татів їх діяльності, у роботі здійснено інте-
гральне оцінювання ефективності діяльності 
підприємств за суб’єктивною складовою на 
основі розрахунку інтегрального показника, 
який визначено на основі методу адитивної 
згортки, що було запропоновано у [6].

Розраховані значення коефіцієнтів значу-
щості jх часткових показників ефективності 
діяльності підприємства за суб’єктивною 
складовою представлено в табл. 10.

Результати оцінювання ефективності діяль-
ності за суб’єктивною складовою за інтеграль-
ним показником з урахуванням виділених част-
кових показників та їх значущості наведено в 
табл. 11.

Результати аналізу табл. 11 свідчать, що 
найбільш високими значеннями інтеграль-
ного показника ефективності діяльності за 
суб’єктивною складовою переважно відріз-
няються підприємства першого кластера, у 
другому кластері знаходиться одне підпри-
ємство, значення інтегрального показника 
ефективності діяльності якого дещо нижче, 
ніж у кращих підприємств першого кластеру. 
Найменші значення інтегральних показників у 
представників третього кластеру.

Висновки з цього дослідження. Уза-
гальнюючи існуючи підходи запропоновано 
методичний підхід до оцінювання економіч-
ної ефективності діяльності підприємств 
у маркетинговому аспекті за суб’єктивним 
напрямком який ґрунтується на маркетинго-

Таблиця 9
Склад кластерних груп за 2017 р.

Кластер 2017
1 С_1, С_2, С_3, С_4, С_5, С_6, С_7, С_8, С_9, С_11
2 С_10 
3 С_12, С_13, С_14, С_15, С_16, С_17, С_18

Таблиця 10
Коефіцієнти значущості часткових 

показників ефективності діяльності 
підприємств за суб’єктивною складовою

Код коефіцієнту 
значущості Значення

g1 0,067862
g2 0,061646
g3 0,056467
g4 0,061239
g5 0,069918
g6 0,062953
g7 0,060794
g8 0,060814
g9 0,067643
g10 0,060754
g11 0,056294
g12 0,060442
g13 0,070094
g14 0,062963
g15 0,067862
g16 0,061646
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вій та інформаційнокомунікаційній складо-
вих. Здійснено його апробацію за 18 маши-
нобудівними підприємствами. У процесі 
застосування запропонованого методичного 
підходу використано багатовимірний фактор-
ний аналіз та метод головних компонент, роз-
раховано інтегральні показники, здійснено 
кластеризацію підприємств, що дозволило 

Таблиця 11
Значення інтегрального показника ефективності  

діяльності підприємств за суб’єктивною складовою
Підприємство 2017

Кластер 1
1. ПАТ «Харкiвський машинобудiвний завод «Свiтло шахтаря» 0,825711
2. ДП завод «Електроважмаш» 0,826921
3. ПАТ «Харкiвський електротехнiчний завод «Укрелектромаш» 0,818077
4. ПАТ «Завод «Пiвденкабель» 0,826764
5. ПАТ «Електромашина» 0,822032
6. ПАТ «Харкiвський верстатобудiвний завод» 0,831079
7. ПАТ «Харкiвський завод штампiв та пресформ» 0,825395
8. ПАТ «Наукововиробниче підприємство теплоавтомат» 0,824028
9. ПАТ «Завод iм. Фрунзе» 0,82422
10. ПАТ «Турбоатом» 0,817969

Кластер 2
11. ПАТ «Харкiвський тракторний завод iм. С. Орджонiкiдзе» 0,818779

Кластер 3
12. ПАТ «Харкiвський пiдшипниковий завод» 0,824903
13. Державне наукововиробниче пiдприємство «Об'єднання Комунар» 0,818594
14. ДП «Харкiвський машинобудiвний завод «ФЕД» 0,80724
15. ПАТ «Коннектор» 0,809127
16. ПАТ «ФЕД» 0,804796
17. Наукововиробниче підприємство «Хартронплант» ЛТД (ТОВ) 0,804846
18. Наукововиробниче підприємство «Хартронекспрес ЛТД» (ТОВ) 0,804732

об’єктивно оцінити ефективність діяльності 
підприємств у відповідності до їх приналеж-
ності до певного кластеру. Подальші дослі-
дження будуть спрямовані на узагальнення 
результатів використання методичних підхо-
дів до оцінювання ефективності діяльності 
підприємства за об’єктивною та суб’єктивною 
складовими.
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