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У сучасних умовах ринкової економіки діяльність підприємств ґрунтується на ефективності їх функціону-
вання. Економічна ефективність діяльності підприємства є запорукою фінансової привабливості для зовніш-
ніх інвесторів, контрагентів, а також власників компанії. Тому оцінка економічної ефективності діяльності під-
приємства набуває вагомого значення. У статті запропоновано сукупність аналітичних показників, визначено 
економічне трактування та напрями використання результатів для ухвалення управлінських рішень. Аналі-
тичні показники згруповані у загальні (аналіз продуктивності праці, використання основних засобів, оборотних 
засобів, рентабельності); специфічні (аналіз продуктивність із пропуску сировини, з розпилювання сировини, 
виробництва пиломатеріалів, відходів, виробництва). Виділено такі типи ефективних управлінських рішень у 
деревообробній діяльності: організаційний, економічний, соціальна, правова, технологічна, екологічна ефек-
тивність управлінських рішень, що забезпечить масив аналітичних даних для оцінки ефективності діяльності 
та ухвалення рішень щодо подальшого розвитку підприємств.

Ключові слова: ефективність, економічна ефективність, управління, аналіз, рентабельність, деревоо-
бробна діяльність.

Голик В.Р. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

В современных условиях рыночной экономики деятельность предприятий основывается на эффектив-
ности их функционирования. Экономическая эффективность деятельности предприятия является залогом 
финансовой привлекательности для внешних инвесторов, контрагентов, а также владельцев компании. По-
этому оценка экономической эффективности деятельности предприятия приобретает большого значения. 
В статье предложена совокупность аналитических показателей, определена экономическая трактовка и на-
правления использования результатов для принятия управленческих решений. Аналитические показатели 
сгруппированы в общие (анализ производительности труда, использования основных средств, оборотных 
средств, рентабельности); специфические (анализ производительности по пропуску сырья, по распиливанию 
сырья, производства пиломатериалов, отходов, производства). Выделены типы эффективных управленче-
ских решений в деревообрабатывающей деятельности: организационная, экономическая, социальная, пра-
вовая, технологическая, экологическая эффективность управленческих решений, которая обеспечит массив 
аналитических данных для оценки эффективности деятельности и принятия решений относительно даль-
нейшего развития предприятий.

Ключевые слова: эффективность, экономическая эффективность, управление, анализ, рентабельность, 
деревообрабатывающая деятельность.

Holyk V.R ECONOMIC EFFICIENCY of WOODWORKING ACTIVITY: ANALYTICAL ASPECTS
In the modern terms of market economy activity of enterprises, foremost, is base on efficiency of their function-

ing. Economic efficiency of activity of enterprise is the mortgage of financial attractiveness for external investors, 
contractors, and also proprietors of company. In this connection the estimation of economic efficiency of activity 
of enterprise acquires an important value. Totality of analytical indexes offers in the article, their economic inter-
pretation and directions of drawing on results are certain for the acceptance of administrative decisions. Analytical 
indexes are grouped on: general (analysis of the labour, use of the fixed assets, turnover means, profitability pro-
ductivity); specific (analysis the productivity on admission of raw material, production of saw-timbers, wastes, pro-
duction). The types of effective administrative decisions are distinguished in woodworking activity: organizational, 
economic, social, legal, technological, ecological efficiency of administrative decisions, that will provide the array 
of analytical data for the estimation of efficiency of activity and making decision of relatively further development 
of enterprises.

Keywords: efficiency, economical efficiency, management, analysis, profitability, woodworking activity.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сучасне деревообробне господар-
ство є складною багатокомпонентною сис-
темою, управління якої спрямоване на вирі-
шення проблем оптимального використання 
лісових, трудових і матеріально-технічних 
ресурсів із метою підвищення ефективності 
виробництва.  

Значній частці українських підприємств 
деревообробної діяльності притаманні такі 
тенденції, як збитковість, дефіцит фінансових 
ресурсів, низький рівень ефективності вико-
ристання оборотного капіталу, висока креди-
торська заборгованість. Це потребує комп-
лексного підходу щодо оцінки ефективності 
діяльності підприємства, використання якої 
дозволятиме враховувати вплив на її вели-
чину найбільш вагомих чинників.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми оцінки ефективності діяльності 
підприємства є предметом дискусії багатьох 
науковців. Серед наукових праць слід від-
мітити напрацювання таких науковців, як 
А.Ф. Аксененко [2], С.В. Бойда [3], М.А. Горба-
тюк [4], І.Г. Гурняк [5], Й.Я. Даньків [6], Б.В. Кни-
шева [7], А.М. Лисичко [8], В.К. Макарович 
[6], А.О. Похильченко [9], Г.В. Савицька [10], 
Х.Р. Хомик [11], Г.С. Шевченко [5], Н.П. Явор-
ська [13] та ін. Ураховуючи напрацювання 
українських і зарубіжних фахівців з оцінки 
ефективності діяльності підприємства, слід 
констатувати, що аналітичне забезпечення, яке 
пов’язане з формуванням прозорої і доступної 
бази важливої інформації для оцінки ефектив-
ності діяльності підприємств деревообробної 
галузі, не знайшли однозначного вирішення і 
потребують більш детального дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження ана-
літичних аспектів оцінки економічної ефек-
тивності деревообробної діяльності підпри-
ємства.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Зарубіжний та вітчизняний досвід 
оцінки ефективності багатий на різноманітні 
підходи та концепції, що сформувались у про-
цесі тривалого еволюційного розвитку еко-
номічної науки та вирізняються методами, 
принципами, функціями та інструментами. 
Різноманітність підходів пов’язана з особли-
востями розвитку суспільства, формуванням 
економічних відносин та новими вимогами до 
управління. 

У багатьох галузях науки під ефектом розу-
міється очікуваний результат будь-якого ціле-
спрямованого процесу. Основний результат 

виробництва – це продукція із заданими спо-
живчими властивостями.

Уперше поняття ефективності було вне-
сено в економічну науку Емерсоном. Ефек-
тивність, на його думку, – це «максимально 
вигідне співвідношення між сукупними витра-
тами й економічними результатами »[12].

Оцінка економічної ефективності дозволяє 
зрозуміти те, якою ціною підприємство отри-
мало ефект. Категорія ефективності є склад-
ною і багатоплановою, яка налічує соціальні 
аспекти, тому визначити всі її сторони одним 
показником неможливо. Для проведення якіс-
ного аналізу економічної ефективності необ-
хідна наявність цілої системи показників, які 
б дозволили повноцінно показати всі сторони 
діяльності підприємства. Узагальнювальні 
показники ефективності діяльності підприєм-
ства визначаються зіставленням обсягу всіх 
коштів підприємства і сукупного результату 
його діяльності.

У цьому дослідженні нами сконцентро-
вана увага на специфіці діяльності деревоо-
бробних підприємств. У сучасних умовах для 
вирішення чинних проблем у деревообробній 
галузі підвищена увага приділяється заходам 
загальноекономічного характеру без належ-
ного врахування специфіки.

Деревообробна промисловість передба-
чає об’єднання групи підприємств, які здій-
снюють механічне і частково хіміко-механічне 
оброблення і перероблення деревини.

Для оцінки ефективності деревообробної 
діяльності пропонуємо використовувати такі 
показники (табл.1):

Рівень економічної ефективності в дере-
вообробній діяльності залежить від різно-
маніття взаємопов’язаних факторів. Аналіз 
загальної ефективності деревообробної 
діяльності є прерогативою вищої управлін-
ської ланки і пов’язаний із визначенням ціни 
продукту, розміру партії закупівель сировини 
або поставок продукції, заміни обладнання 
або технології. Інші рішення також мають 
пройти оцінку з точки зору загального успіху 
фірми, характеру її економічного зростання 
і ефективності.

Уважаємо, що в оцінці ефективності 
діяльності деревообробного підприємства 
важливим є розрахунок показника еконо-
міко-технологічного рівня технології (за його 
допомогою можна не тільки оцінити поточний 
рівень розвитку підприємства та її ефектив-
ність, але і спрогнозувати подальший розви-
ток компанії, а також виробити оптимальну 
стратегію розвитку).
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Цей показник характеризує технологічний 
процес, який притаманний певному методу 
виробництва конкретного продукту дерево-
обробної галузі. Ця властивість показника 
зумовлюється як ідеєю технологічного про-
цесу, так і технічною реалізацією цієї основної 
ідеї, яка знаходить своє відображення в харак-
тері і послідовності робочих напрямів техно-
логічного процесу. Тобто цей показник допо-

магає оцінити ефективність деревообробного 
виробництва для окремої технології.

Показник економіко-технологічного рівня 
технології залежить від таких факторів, як тех-
нологічна продуктивність (у яку закладається 
додана вартість і чисельність працівників на 
підприємстві) і фондоозброєність.

Оцінка ефективності деревообробної 
діяльності необхідна для прийняття опти-

Таблиця 1
Показники економічної ефективності деревообробної діяльності

Показник Економічне трактування
Загальні

Продуктивність праці
Виробіток Відображає кількість продукції, виробленої за 

одиницю робочого часу.
Трудомісткість Величина, обернена продуктивності праці, що 

характеризує витрати праці на виробництво 
одиниці продукції

Показники використання основних засобів
Фондовіддача Відображає кількість виробленої продукції в 

розрахунку на 1 грн. основних засобів
Фондомісткість Відображає вартість основних засобів у розра-

хунку на 1 грн. реалізованої продукції.
Фондоозброєність Характеризує оснащеність працівників підпри-

ємства основними засобами
Коефіцієнт інтенсивності використання 
обладнання

Характеризує ефективність використання 
обладнання.

Показники використання оборотних коштів
Коефіцієнт оборотності оборотних коштів Показує те, скільки оборотів здійснили оборотні 

кошти за аналізований період
Коефіцієнт закріплення оборотних коштів Характеризує суму оборотних коштів, що при-

падають на 1 грн. виручки від реалізації.
Тривалість одного обороту Показує те, за який термін підприємству повер-

таються його оборотні кошти у вигляді виручки 
від реалізації продукції.

Матеріаломісткість продукції Характеризує сумарні витрати всіх матеріаль-
них ресурсів на виробництво одиниці продукції.

Показники рентабельності
Рентабельність продажів Характеризує прибутковість виробничої діяль-

ності підприємства за певний період часу
Рентабельність майна підприємства Показує те, який прибуток отримує підприєм-

ство з кожної гривні, вкладеної в активи
Специфічні

Коефіцієнт ефективності пилорамо-змін Ефективною пилорамо-зміною називається 
робота однієї ефективної рами протягом однієї 
зміни.

Продуктивність по пропуску сировини Кількість сировини (м3), що пройшла через 
пилораму за певний період часу

Продуктивність по розпилюванні сировини Визначається кількістю розпиленої сировини 
(м3 / зміну).

Річний обсяг виробництва пиломатеріалів Відношення обсягу матеріалу, що розпилю-
ється (сировини), тис. м3, до відсотку виходу 
пиломатеріалів із матеріалу, що розпилюється 

Річний обсяг відходів виробництва Відсоток відходів від деревообробки 
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мальних управлінських рішень та досягнення 
стратегічних цілей підприємства.

Управлінські рішення приймаються прак-
тично на всіх рівнях діяльності підприємства 
і вважаємо за необхідне розрізняти різновиди 
ефективності управлінських рішень (рис. 1).

Реалізація ефективних управлінських 
рішень має бути спрямована на досягнення 
оптимальної збалансованості між витратами і 
результатами праці, що позитивно впливає на 
виробничі та фінансові результати діяльності 
дерево обробних підприємств і підвищення 
конкурентних позицій у ринковому середовищі.

Висновки з цього дослідження. Отже, 
проведене дослідження дає можливість 
стверджувати, що практичне застосування 
сформованої системи показників економіч-
ної ефективності деревообробної діяльності 
передбачає орієнтацію підприємств на інтен-
сивний шлях розвитку і досягнення більш 
високого рівня ефективності в динаміці; 
виявлення резервів подальшого поліпшення 
господарської діяльності підприємства на 
основі впровадження досягнень науково-тех-
нічного прогресу, сучасних технологій, удо-
сконалення організації праці, виробництва й 

Рис. 1. Ефективні управлінські рішення в деревообробній діяльності
Джерело: побудовано за джерелом [1]
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Співвідношення вартості додаткового продукту, отриманого за рахунок реалізації конкретного 
управлінського рішення, і витрат на його підготовку і реалізацію. Додатковий продукт може бути 
представлений у вигляді прибутку, зниження витрат. 
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Результат досягнення екологічних цілей підприємства і персоналу за більш короткий час, меншої 
кількості працівників або з меншими фінансовими витратами. Вона виражається в такому: для 
людини - забезпечення безпеки, охорони здоров’я, санітарних норм умов праці (рівень шуму, вібрації, 
радіоактивності); для підприємства - зниження шкідливих впливів на навколишнє середовище, 
підвищення екологічної безпеки продукції. 

Результат досягнення організаційних цілей за рахунок менших зусиль, меншої кількості працівників 
або меншої кількості часу. Проявом організаційної ефективності (організаційним результатом) 
управлінського рішення може бути: для людини - зміна робочих функцій, поліпшення умов праці, 
дотримання правил техніки безпеки і т.д.; для підприємств - оптимізація організаційної структури, 
перерозподіл робочих функцій, удосконалення системи. 

стимулювання і оплати праці, скорочення чисельності персоналу і ін. 

Правова  
ефективність 

управлінських рішень 

Технологічна 
ефективність 

управлінських рішень 

Екологічна  
ефективність 

управлінських рішень 

Розглядається як результат досягнення соціальних цілей для більшої кількості працівників і підприємства, за 
більш короткий час, меншої кількості працівників. Ця ефективність може виражатися в такому: 
- для людини - можливість участі у творчій праці, можливість спілкування, самовираження та самовиявлення;  
для компанії - ступінь задоволення попиту населення (споживачів, замовників) на товари і послуги, зниження 
плинності кадрів, забезпечення стабільності, розвиток організаційної культури. 

Результат досягнення галузевого, національного або світового технічного та технологічного рівня 
виробництва за більш короткий час або з меншими фінансовими витратами. 
Проявом цієї ефективності може бути: для людини - зниження трудомісткості, монотонності, 
напруженості праці, підвищення його інтелектуального змісту; для підприємства - впровадження 
сучасної високопродуктивної техніки і технології, підвищення продуктивності праці, якості товарів і 
послуг. 

Оцінюється ступенем досягнення правових цілей організації і персоналу за більш короткий час, 
меншої кількості працівників або з меншими фінансовими витратами. Ефективність проявляється в 
таких факторах: для людини - забезпечення безпеки, організації та порядку, правова захищеність від 
адміністративного свавілля; для підприємства - забезпечення законності, безпеки і стабільності 
роботи, позитивних результатів у взаєминах із державними органами і партнерами. 
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управління підприємством; створення дієвого 
механізму підвищення ефективності. Нами 
розглянуто типи ефективних управлінських 
рішень, реалізація яких забезпечить досяг-
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In today’s conditions of a market economy, 
the activity of enterprises, above all, is based 
on the efficiency of their operation. The eco-
nomic efficiency of an enterprise is a guarantee 
of financial attractiveness for external investors, 
counteragents, and also owners of the company. 
Modern woodworking industry is a complex 
multicomponent system, which management is 
primarily aimed at solving problems of optimal 
use of forest, labour, and material and techni-
cal resources in order to increase the efficiency 
of production. In this regard, it becomes very 
important to assess the economic efficiency of 
enterprises of the woodworking industry. In the 
article, a set of analytical indicators is proposed, 
their economic interpretation and directions 
of use of results for making managerial deci-
sions are determined. Analytical indicators are 
grouped into: general (analysis of labour produc-
tivity, use of fixed assets, working capital, profit-
ability); specific (analysis of through-going wood 
output, sawing wood output, production of lum-
ber, waste, production). The types of effective 
managerial decisions in the woodworking indus-
try are distinguished: organizational, economic, 
social, legal, technological, ecological efficiency 
of managerial decisions, which will provide an 

array of analytical data for assessing the effi-
ciency of the activity and making decisions on 
the further development of enterprises.

The implementation of effective managerial 
decisions should be aimed at achieving an opti-
mal balance between costs and results of labour, 
which positively affects the production and finan-
cial performance of woodworking enterprises and 
increases their competitive positions in the mar-
ket environment. An assessment of the effective-
ness of woodworking is necessary for the making 
of optimal managerial decisions and the achieve-
ment of strategic objectives of the enterprise.

The conducted research makes it possible to 
argue that the practical application of the estab-
lished system of indicators of economic effi-
ciency of woodworking involves: orientation of 
enterprises on the intensive way of development 
and achieving a higher level of efficiency in the 
dynamics; identification of reserves for further 
improvement of the enterprise’s economic activ-
ity based on implementation of achievements 
of scientific and technological advance, mod-
ern technologies, improvement of organization 
of labour, production, and management of the 
enterprise; creation of an effective mechanism 
of efficiency improvement.


