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Вступ. Успішна реалізація місії підприємства ви-
магає застосування дієвого інструментарію управління 
господарською діяльністю. Підґрунтям прийняття відпо-
відних управлінських рішень є коректна оцінка поточного 
фінансово-економічного стану підприємства та його про-
гнозування у майбутніх періодах господарювання. Метою 
такого прогнозування є виявлення і попередження ситу-
ацій виникнення кризових станів, що можуть призвести 
до зниження економічних характеристик господарювання 
та викликати загрози для подальшого існування підпри-
ємства. В цих умовах стає можливим прийняття рішень, 
спрямованих на посилення позицій підприємства у кон-
курентному середовищі на принципово нових засадах, що 
включає оцінку ефективності у динаміці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирішен-
ню проблем оцінювання поточного стану підприємства 
присвячено ряд наукових праць вітчизняних та зарубіжних 
вчених-економістів. В роботах Й. Яблінського, С. Морича, 
В. Гвідо розглянуто теоретичні засади та сформовано прак-
тичні рекомендації відносно оцінювання собівартості ви-
робництва продукції, обґрунтування параметрів ефектив-
ності та комплексного оцінювання фінансово-економічних 
підсумків господарської діяльності, запропоновано розви-
нутий економіко-математичний апарат динамічної оцінки 
ефективності на основі механізму дисконтування [1 – 3]. 
Вітчизняними вченими-економістами визначено ряд мето-
дичних прийомів такої оцінки, які вимагають порівняння 
отриманих результатів та витрат – при перебільшенні ре-
зультатів над витратами діяльність підприємства тради-
ційно визнається як ефективна. Водночас, як зазначають 
фахівці, не завжди такий критерій є придатним для оціню-
вання, наприклад, для збиткових підприємств, діяльність 
яких супроводжується відсутністю прибутків, для підпри-
ємств, що знаходяться на початковій фазі становлення гос-
подарської діяльності, підприємств соціального спряму-
вання або таких, що займаються екологічною діяльністю 
тощо [4 – 9]. Крім того важливою методичною проблемою 
є відсутність єдиних еквівалентів вимірювання витрат 
і результатів, що не дозволяє отримати безрозмірні вели-
чини, як того вимагає класична теорія ефективності. При 
використанні грошових одиниць при співставленні витрат 
і результатів ефект часового лагу знижує в значній мірі 
об’єктивність оцінок. В цих умовах нагальним завданням 
є уточнення змісту ефективності, як універсального вимі-
рювача успіху реалізації місії підприємства, в динаміці при 
врахуванні особливостей формування витрат і результатів 
у процесі господарювання та їх переведення до універсаль-
них вимірників, що дозволить здійснити коректну оцінку 
і розробити заходи для підвищення фінансово-економічних 
результатів діяльності суб’єктів господарювання.

Метою статті є розвинення економіко-організацій-
них умов обґрунтування ефективності господарської ді-
яльності підприємств на принципово новій основі, осо-
бливістю якої є використання енергетичного еквівалента 
формування результатів та витрат у динаміці.

Результати дослідження. Загальна оцінка госпо-
дарських процесів, як правило, представляється на основі 
показників ефективності, які можуть мати як абсолютний, 
так і відносний вимір. Прикладом таких загальновживаних 

показників є показники рентабельності, строк окупності. 
Категорія «ефективність» є базовою для теорії суспільного 
виробництва. Виходячи з того, що суспільне виробництво 
спрямоване на задоволення суспільних потреб в економіч-
них благах, то в цьому процесі задіяні три фактори – праця, 
засоби виробництва і засоби праці. Витрачена праця, вико-
ристані засоби виробництва і засоби праці утворюють су-
купні витрати на виробництво відповідних благ. При цьому 
доцільність виробництва обумовлена наявними потреба-
ми, які дозволяють споживачеві при бажаному або достат-
ньому рівні використання підприємством-виробником 
факторів виробництва визначити міру готовності спожи-
вати бажану продукцію. У такому трактування доцільність 
реалізації виробничого процесу має місце до тих пір, доки 
сумарні витрати факторів виробництва не більші за отри-
мувані прибутки. У такий спосіб ефективність доцільно 
трактувати з позиції показника, критерію або умови. 

Ефективність як показник являє собою математичне 
відношення отриманої вигоди до витрат, що обумовили 
отримання даної вигоди. Використання лише математич-
ного виразу ефективності не дозволяє оцінити ступінь ре-
алізації інтересів як виробника продукції, так і споживача, 
адже існує часовий лаг між точкою здійснення витрат та 
точкою отримання результатів. В теорії інвестицій дана 
проблема успішно усувається за допомогою фінансово-
математичного інструментарію у вигляді приведення пара-
метрів витрат і доходів до однієї точки часу при викорис-
танні апарату дисконтування або нарощування. Прикла-
дом таких показників є показники чистої дисконтованої 
вартості, дисконтованого періоду окупності, внутрішньої 
норми прибутковості (внутрішня рента) або модифікованої 
внутрішньої ренти. Не заперечуючи коректність результа-
тів розрахунку при використанні даного апарату, слід за-
уважити, що сумніву підлягає економічний зміст такого 
приведення платежів до однієї точки часу, адже інвесторів, 
суб'єктів господарювання-реципієнтів цікавлять абсолют-
ні показники ефективності – доходи та витрати, а їх дис-
контування або нарощування формує «штучні» показники 
доходів і витрат, спотворюючи в такий спосіб реальний рі-
вень ефективності діяльності підприємства. 

Іншим аргументом проти використання традиційно-
го математичного порівняння результатів і витрат є те, що 
результати, на відміну від витрат, які мають строгий еконо-
мічний зміст та грошові одиниці виміру, можуть бути пред-
ставлені не лише економічними показниками, а й іншими. 
Прикладом такого можуть бути показники соціального, 
екологічного, техніко-технологічного характеру. Тому спів-
ставлення доходів та витрат з позиції правил математики 
не є коректним, адже результат порівняння не буде мати 
безрозмірний вигляд, як того вимагає теорія ефективності. 
Кількісну оцінку ефективності в цих умовах можна здійсни-
ти за допомогою класичного показника, що визначається 
шляхом порівняння отриманих результатів у вигляді виро-
бленої продукції, оціненою за енергетичним еквівалентом, 
та здійснених сумарних витрат ресурсів, переведених до 
єдиного енергетичного еквівалента. Зростання значення 
енергетичної ефективності може бути досягнуто шляхом 
удосконалення та підвищення коефіцієнта використання 
встановленої потужності по тепловій генерації, активізації 
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інноваційної діяльності, спрямованої на зниження витрат 
на генерацію електричної енергії та зменшення втрат при її 
транспортуванні, зміни структури виробництва електрич-
ної енергії через поширення використання нетрадиційних 
джерел.

Крім того теорія інвестицій вимагає приведення усіх 
платежів до початкової точки розрахунку, яка традиційно 
приймається за нульову точку і характеризує початок ін-
вестиційного періоду. Перенесення платежів до нульової 
точки відбувається шляхом вилучення з абсолютних зна-
чень очікуваних за інвестицією поточних доходів, поточ-
них і інвестиційних витрат відсотків, що являють собою 
втрачену вигоду при відмові інвесторів здійснювати інвес-
тиції в інші об’єкти. До складу коефіцієнта дисконтування 
включають, як правило, відсоток прибутковості за альтер-
нативною інвестицією та рівень ризиків, що супроводжу-
ють дану інвестицію. В цих умовах виникає питання щодо 
з’ясування причин заниження реального рівня платежів, 
що супроводжують інвестиційну діяльність на протязі пла-
нового горизонту. Якщо інвесторів цікавить підсумковий 
результат інвестування, цілком логічним є обґрунтування 
величини ефективності наприкінці планового горизонту. 
Використання апарату нарощування дозволить перенести 
поточні доходи, поточні й інвестиційні витрати у точку, що 
характеризує завершення планового горизонту. Позитив-
ним моментом при використанні апарату нарощування є 
те, що отримувані ефекти впродовж планового горизонту 
будуть збільшуватися на відсоток прибутковості при здій-
сненні додаткових інвестицій, здійснюваних за рахунок да-
них платежів. Найбільш простим прикладом такої додат-
кової інвестиції можна вважати розміщення отримуваних 
доходів на депозитних рахунках, що являє собою найменш 
ризиковану інвестицію. 

Ефективність як критерій становить певну су-
б’єктивну характеристику процесу прийняття рішень. Осо-
бливістю даної характеристики є набуття статусу еталону 
прийняття управлінських рішень. Це означає, що ефектив-
ність у такий спосіб представляє межу можливих значень 
характеристик господарської діяльності підприємства, 
при досягненні якої відбувається зміна області прийняття 
рішень. При цьому суб’єктивність полягає у формуванні 
кількісних і якісних параметрів даної межі. Кількісна межа 
визначатиметься або середніми показниками функціону-
вання галузі, до якої належить відповідне підприємство, 
або таким значенням, що відповідає найкращій позиції під-
приємства на ринку. 

Якісна характеристика є більш складною для визна-
чення і може бути розкрита на базі таких підходів як по-
літекономічний, структурно-генетичний та цільовий. Полі-
текономічний аспект якісної характеристики ефективнос-
ті як критерію проявляється через дію ряду загальних та 
специфічних економічних законів, зокрема закону економії 
часу, закону вартості. Це означає, що ефективність набуває 
статусу комплексної характеристики способу виробництва 
та розвинення умов його реалізації у часі. Проявом цієї ха-
рактеристики є підвищення продуктивності праці, еконо-
мія на витратах, інтенсифікація, диверсифікація виробни-
цтва на підприємстві. 

Використання структурно-генетичного підходу для 
розкриття змісту ефективності орієнтує на розгляд цього 

критерію як комплексної складної системи елементів, що 
характеризують окремі сфери діяльності підприємства в їх 
зв’язку і визначають траєкторію розвитку (прогрес, регрес, 
тиражування). Такий вимір дозволяє виявити фактори та 
умови досягнення певної траєкторії розвитку та визначити 
резерви підвищення ефективності господарської діяльнос-
ті підприємства. 

У межах цільового підходу ефективність характери-
зує міру наближення отриманих результатів господарської 
діяльності підприємства до запланованих, відбиваючи 
в такий спосіб ступінь реалізації цілей господарюван-
ня. Суб’єктивність виміру даної характеристики полягає 
у визначенні ступеня раціональності використаних для 
досягнення певного результату ресурсів (або в класичній 
трактовці досягнення мінімального рівня витрат ресурсів 
і часу), результатом чого є вибір з альтернативних варіан-
тів рішень. Найбільш простим прикладом такого рішення 
можна вважати або його прийняття, або відмова. Напри-
клад, для показника чистої дисконтованої вартості крите-
ріальне значення або межа прийняття рішень є нульовим. 
Даний критерій підходить для прийняття рішень стосовно 
забезпечення беззбиткової діяльності. Але міра прибут-
ковості буде встановлюватися індивідуально, залежно від 
суб’єктивних потреб учасників господарської діяльності – 
інвесторів, підрядників тощо. Для показника строку окуп-
ності або рентабельності критерієм є нормативне значення 
даних показників, що є найбільш ефективним або бажаним 
для підприємства або галузі. Перевагою використання кри-
теріїв ефективності при прийнятті управлінських рішень є 
врахування динаміки змін у показниках господарської ді-
яльності, досягнення гнучкості при постійному перегляді 
та оновленні системи критеріїв відповідно до змін зовніш-
ніх та внутрішніх умов господарювання, що дозволяє опе-
ративно приймати рішення щодо забезпечення покращен-
ня фінансово-економічного стану підприємства. 

Розгляд ефективності як умови вимагає застосу-
вання суб’єктивних підходів до обґрунтування. Так, за 
думкою П. Хейне, оцінка ефективності ґрунтується на 
об’єктивному базисі, водночас зміна ефективності від-
бувається за умови зміни суб’єктивних переваг особи, що 
здійснює дану оцінку [10]. Отже, обґрунтування ефектив-
ності як умови дозволяє врахувати динамічність змін у па-
раметрах господарської діяльності і на цій основі отримати 
функціональну залежність, що описує траєкторію розвитку 
підприємства за фінансово-економічними показниками. 
Перевагами отримання такої функції є створення можли-
востей прогнозування потенційних рівнів ефективності та 
формування сценаріїв розвитку підприємства із подаль-
шим об’єктивним вибором бажаної стратегії діяльності для 
успішної реалізації місії підприємства. 

Врахування динаміки в оцінці ефективності госпо-
дарської діяльності підприємства відображає поведінко-
вий аспект. Тому доцільним є доповнення категорії ефек-
тивності поняттям поведінки і використання такої харак-
теристики як «ефективність поведінки підприємства». 
Ефективність поведінки підприємства слід розглядати 
як характеристику спроможності підприємства адапту-
ватися відповідно до умов господарювання, що постійно 
змінюються, і факторів, комбінація яких у певні моменти 
часу змінюється під впливом зовнішнього та внутрішньо-
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го середовища. Проявом такої адаптації можна вважати 
підвищення рівня продуктивності, що становить основу 
концепції безперервного підвищення продуктивності [11]. 
Вимогами до підвищення продуктивності є адаптивність, 
гнучкість, результативність, цілеспрямованість, оптималь-
ність, раціональність та оперативність у прийнятті рішень, 
використання яких дозволяє оцінити міру відхилення тра-
єкторії розвитку підприємства від запланованої. Міра роз-
біжності планової траєкторії та фактично досягнутої, що 
формується під впливом дії факторів зовнішнього та вну-
трішнього середовища, дозволяє визначити ефективність 
поведінки підприємства та напрями її підвищення. 

Підвищення продуктивності обумовлено зміною 
рівня витрат ресурсів, яким притаманна власна система 
оцінювання та вимірювання, при цьому розбіжності у ви-
мірюванні виникають при оцінці результатів. Можливим 
вирішенням проблеми універсалізації співставлення дохо-
дів та витрат є переведення показників результатів до еко-
номічних еквівалентів, зокрема на основі бальної оцінки, 
рейтингів або шкал переведення. Водночас для усунення 
розбіжностей між вимірниками доходів і витрат доціль-
ним є використання енергетичних еквівалентів. Доціль-
ність цього обумовлена можливістю переведення обсягів 
витрат ресурсів та обсягів виробленої продукції до єдиних 
енергетичних показників. Тому запровадження поняття 
«енергетична ефективність поведінки підприємств» до-
зволить відображає у динаміці співвідношення витраченої 
енергії у виробництві та обсягів випуску продукції, що від-
повідає місії підприємства, представленої енергетичними 
одиницями виміру.

Використання теорії Парето-оптимальності дозво-
ляє здійснити оцінку енергетичної ефективності поведінки 
підприємства. У межах цієї теорії розроблено метод оцін-
ки ефективності розподілу ресурсів у кількісному вимірі. 
Приватним випадком такої оцінки можна вважати вико-
ристання коефіцієнта Ж. Дебре для вимірювання ефек-
тивності використання ресурсів, зокрема енергетичних. 
Запропонований ним коефіцієнт базується на визначенні 
ступеня наближення фактичного рівня використання ре-
сурсів, що фіксується на підприємстві у певний момент 
часу та ідеального або оптимального рівня використання 
ресурсів, що має місце для галузі, країни або світової прак-
тики [12]. Особливістю такої оцінки є те, що при обґрун-
туванні враховуються тіньові, конкурентні і фактичні ціни 
та співвідношення між ними, які є характерними для даної 
системи господарювання. Відповідно до ситуації Парето-
оптимальності максимальний рівень ефективності вико-
ристання ресурсів має місце при рівності тіньових, конку-
рентних і фактичних цін, а власне коефіцієнт Ж. Дебре при 
цьому буде дорівнювати одиниці, що означає максимально 
можливий рівень використання ресурсів при даному рівні 
технологічного розвитку підприємства та максимальному 
рівні переваги потенційних споживачів виробленої підпри-
ємством продукції. 

Підґрунтям формування енергетичної ефективності 
поведінки підприємства є фактор раціональності. Раціо-
нальність поведінки економічних агентів глибоко дослі-
джена у працях Д. Норта, в яких наголошується на домі-
нуванні прагнення індивідуума отримувати максимальний 
результат, витрати на досягнення якого є мінімальними. 

Фактор раціональності вимагає від суб'єктів господарю-
вання зменшувати рівень залучення у виробничі процеси 
енергетичних ресурсів, які в сучасних умовах господарю-
вання характеризуються постійним підвищенням ціни 
виробництва і споживання, є обмеженими, що спричиняє 
об’єктивне зростання цін на ринку. 

Результатами впливу фактора раціональності на по-
ведінку суб'єктів господарювання є оптимізація енергетич-
них витрат у напряму зниження собівартості продукції, що 
випускається, шляхом заміни дорогої сировини на більш 
дешеву. Прикладом такої заміни є вироблення електрич-
ної енергії шляхом переведення технологічних процесів 
на використання «дешевого» кам’яного вугілля на заміну 
«дорогому» природному газу, що пов’язано із прагненням 
суб'єктів господарювання до уникнення залежності від ко-
ливання цін на імпортовані енергоносії. Крім того, можли-
ва реалізація проектів модернізації та технічного оновлен-
ня виробничих потужностей реконструкції та модернізації 
існуючого основного обладнання ТЕС, оновлення та роз-
ширення парку встановленого газоочисного обладнання, 
поширення конструктивних рішень з роздільного відбору 
шлаку та золи, запровадження схем сухого відбору золи 
в ході реконструкції електрофільтрів та інші заходи, спря-
мовані на загальне зменшення навантаження на довкілля 
та динамічне наближення об'єктів теплоенергетики до 
європейських стандартів функціонування, економію на 
масштабах виробництва.

Розгляд еволюції факторів, що впливають на по-
ведінку суб'єктів господарювання у сфері використання 
енергетичних ресурсів та формування фінансових резуль-
татів діяльності, дозволяє надати розширене поняття по-
казникам оцінки енергоефективності поведінки підпри-
ємств. Система показників енергоефективності поведінки 
повинна включати технічні, економічні характеристики та 
комплексні показники, що демонструють взаємозв’язок 
між фізичними обсягами споживання енергетичних ре-
сурсів та фінансово-економічними параметрами госпо-
дарської діяльності. До технічних показників слід віднести 
енергоозброєність, питому вагу витрат енергетичних ре-
сурсів в загальному обсязі спожитих ресурсів, частку енер-
гії на виробничі і невиробничі цілі та співвідношення між 
ними. Економічні показники оцінки енергоефективності 
поведінки підприємства включають рівень собівартості 
власного виробництва енергії (якщо підприємство є енер-
гогенеруючим або частково задовольняє потреби за раху-
нок власного виробництва), вартість придбаної і спожитої 
енергії. Сукупність комплексних показників являє собою 
відносні показники, що характеризують енергоефектив-
ність одиниці продукції, енергоефективність за обсягами 
виробництва, енергоефективність за обсягами продажів, 
енергоефективність чистого прибутку (збитку). Доцільним 
є доповнення наведеної системи показників такими, що 
враховують часові параметри здійснення господарських 
процесів на підприємстві, а саме розподіл витрат енергії за 
стадіями технологічного циклу, приростні показники спо-
живання енергії у фізичному та вартісному вимірі за часом 
здійснення господарських процесів тощо. 

Висновок. Проведене дослідження свідчить про до-
цільність використання у практиці прийняття управлін-
ських рішень такого поняття, що характеризує у динаміці 
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діяльність підприємства, як енергетична ефективність 
поведінки. Запровадження даної характеристики сприяє 
більш коректній оцінці поточного стану при використанні 
уніфікованої системи енергетичних вимірників. Проте у по-
дальшому необхідним є формування науково-методичних 
підходів до здійснення такої оцінки.
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