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Топалова І. А. Шляхи підвищення результативності діяльності суб’єктів господарювання регіону  
в контексті їх ресурсного забезпечення

У статті на основі теоретико-методологічного дослідження проаналізовано шляхи підвищення результативності діяльності суб’єктів господа-
рювання регіону. Розроблено концептуальну модель підвищення результативності суб’єктів господарювання з позиції отримання економічного 
та соціального ефекту. Вдосконалено понятійно-категоріальний апарат регіональної економіки та економіки підприємств шляхом введення по-
няття «рівень адаптації суб’єктів господарювання регіону до зовнішнього (екзогенного) оточення». Запропоновано введення комплексного по-
казника «рівень адаптації суб’єктів господарювання регіону до зовнішнього (екзогенного) оточення», який рекомендовано розглядати в сукуп-
ності таких складових, як: рівень адаптації персоналу до змін; мотивація суб’єктів господарювання щодо впровадження інноваційних і техно-
логічних змін; створення інформаційного простору для суб’єктів господарювання; можливість (технічна) переходу суб’єктів підприємництва до 
нового рівня господарювання; перспективи наявності та ефективного використання ресурсного потенціалу суб’єкта господарювання. Зроблено 
висновок, що результативність та ефективність діяльності суб’єктів господарювання регіону дещо різняться між собою: результативність 
є агрегуючим і узагальнюючим показником, а ефективність виступає її складовою. У діяльності суб’єктів господарювання важливою умовою їх 
подальшого функціонування є виконання умови, коли результати економічної діяльності (прибуток) перевищують витрати (тоді виникає по-
зитивний ефект) і навпаки (негативний ефект). Запорукою підвищення результативності діяльності суб’єктів господарювання є наявність, від-
творення та раціональне (ефективне) використання ресурсно-сировинної бази та їх потенціалу. Наявний або відтворений потенціал ресурсного 
забезпечення регіону дозволить провести прогнозний сценарій, тобто здійснити оцінку подальшого соціально-економічного розвитку. Потенці-
ал ресурсного забезпечення регіону дасть можливість досягти товарну та продуктову безпеку та запровадити принципи імпортозаміщення,  
а завдяки можливостям соціально-економічної системи (регіону) трансформувати ресурси в готові товари та продукти – здійснити інтеграцію 
у глобальний простір.
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Topalova I. A. The Ways to Increase the Effectiveness of the Economic Entities of the Region in the Context of their Resource Provision
The article, on the basis of theoretical and methodological research, analyzes ways to improve the effectiveness of economic entities in the region. A conceptual 
model for improving the effectiveness of economic entities from the standpoint of obtaining an economic and social effect is developed. The conceptual and 
categorical apparatus of the regional economy and the economy of enterprises has been improved by introducing the concept of «the level of adaptation of 
economic entities in the region to the external (exogenous) environment». It is proposed to introduce a comprehensive indicator «the level of adaptation of 
economic entities in the region to the external (exogenous) environment», which is recommended to be considered in the aggregate of such components as: the 
level of adaptation of staff to changes; motivation of economic entities to introduce innovative and technological changes; creation of an information space for 
economic entities; the possibility (technical) of the transition of economic entities to a new level of management; prospects for the availability and effective use 
of the resource potential of an economic entity. It is concluded that the effectiveness and efficiency of the activities of economic entities in the region are some-
what different from each other: effectiveness is an aggregate and generalizing indicator, and efficiency is its component. In the activities of economic entities, 
an important condition for their further functioning is the fulfillment of the condition when the results of economic activity (profit) exceed costs (then a positive 
effect arises) and vice versa (negative effect). The key to improving the effectiveness of economic entities is the availability, reproduction and rational (effective) 
use of the resource and raw material base and the potential of these entities. The available or reproduced potential of the region’s resource provision allows 
for implementation of a predictive scenario, that is, to assess further socioeconomic development. The potential of resource provision in the region will make it 
possible to achieve commodity and food security and introduce the principles of import substitution, and thanks to the capabilities of the socioeconomic system 
(region) to transform resources into finished goods and products – to fulfill an integration into the global space.
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Сучасні особливості процесу господарювання, 
в яких функціонують соціально-економічні 
системи (регіони, підприємства), дозволяють 

створити умови щодо формування та використання 
ресурсно-сировинної бази. Наявність ресурсного по-
тенціалу дозволяє реалізувати такі завдання підпри-
ємництва, як: забезпечення ресурсної незалежності, 
зниження витрат виробництва, впровадження новіт-
ніх технологій, скорочення часу на бізнес-процеси, 
підвищення ефективності та результативності діяль-
ності суб’єктів господарювання, залучення кваліфіко-
ваного персоналу, підвищення рівня адаптації до зо-
внішніх факторів та рівня конкурентоспроможності 
підприємств тощо.

Підприємницька діяльність, як і будь-який вид 
господарської діяльності, потребує оцінки ефектив-
ності використання ресурсно-сировинної бази. Дана 
оцінка, у сукупності зі стратегічними цілями суб’єктів 
господарювання, дозволяє визначити їх результатив-
ність і вектори подальшого розвитку.

Сучасними авторами, які досліджували питан-
ня результативності діяльності суб’єктів підприєм-
ництва, є: Б. Буркинський, С. Покропивний, М. Вой-
наренко, В. Геєць, Т. Уманець, А. Лайко, В. Горячук,  

Н. Шлафман, В. Захарченко, Л. Лігоненко, Д. Кирсанов, 
Л. Стешко, О. Кравченко та ін. Дані автори розгляда-
ють результативність діяльності з позиції отримання 
економічного результату. Однак не розробленими за-
лишаються питання отримання синергетичного ефек-
ту суб’єктами господарювання регіону від урахування 
факторів зовнішнього (екзогенного) впливу, що дозво-
лить значно підвищити рівень їх адаптації. 

Метою даної роботи є дослідження передумов 
адаптації суб’єктів господарювання регіону до зо-
внішніх (екзогенних) факторів впливу з позиції під-
вищення результативності їх діяльності щодо ресурс-
ного забезпечення.

Дана мета дозволила сформувати такі завдання:
 провести теоретико-методологічне дослі-

дження щодо підвищення результативності 
діяльності суб’єктів господарювання;

 здійснити зіставлення термінів «ефектив-
ність» і «результативність» діяльності суб’єк-
тів господарювання;

 розробити організаційний механізм підви-
щення результативності суб’єктів господарю-
вання з позиції отримання економічного та 
соціального ефектів;



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	Р
ЕГ

ІО
Н

АЛ
ЬН

А 
ЕК

О
Н

О
М

ІК
А

135БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2022
www.business-inform.net

 удосконалити понятійно-категоріальний апа-
рат регіональної економіки та економіки під-
приємств шляхом введення поняття «рівень 
адаптації суб’єктів господарювання регіону 
до зовнішнього (екзогенного) оточення»;

 запропонувати комплексний показник «рі-
вень адаптації суб’єктів господарювання до 
зовнішнього (екзогенного) оточення» та його 
складові (рівень адаптації персоналу змінам; 
мотивація суб’єктів господарювання до впро-
вадження інноваційних та технологічних змін;

 розробити інформаційний портал для вза-
ємодії суб’єктів господарювання;

 розробити технічні можливості переходу 
суб’єктів підприємництва до нового рівня 
господарювання;

 розробити пропозиції щодо підвищення ре-
зультативності діяльності суб’єктів господа-
рювання регіону в контексті їх ресурсного за-
безпечення.

У результаті вирішення ряду завдань буде реалі-
зована мета даного дослідження.

У процесі дослідження використано такі за-
гальнонаукові та спеціальні методи дослідження, 
а саме: наукова абстракція, аналіз та синтез, групу-
вання, описові та емпіричні, індукція та дедукція, іс-
торичний і логічний, математичні методи та моделі, 
графічне та аналітичне моделювання.

Важливим завданням ведення підприємниць-
кої діяльності є підвищення ефективності та 
результативності діяльності суб’єктів господа-

рювання, яке спрямовано на пошук шляхів найбільш 
ефективного використання ресурсно-сировинної бази 
та виробничого потенціалу. Адаптація суб’єктів госпо-
дарювання з позиції складових їх ресурсного потенці-
алу набуває все більшого значення в умовах глобаліза-
ції та конкуренції, а дана наукова проблема набуває все 
більшої значущості, що і робити її актуальною. 

У процесі дослідження бізнес-процесів суб’єктів 
господарювання варто відмітити, що дефініції «ре-
зультативність» та «ефективність» мають дещо різне 
коріння. 

Під результативністю розуміється міра досяг-
нення цілей суб’єкта господарювання відносно об-
раної стратегій або плану перспективного розвитку 
[1; 2]. Разом із цим, особливістю та характеристикою 
ефективності є раціональне використання залучених 
матеріально-технічних, сировинних, трудових, фі-
нансових та інформаційних ресурсів. Тобто відстежу-
ється чітке диференціювання щодо рівнів управління 
зовнішніми та внутрішніми складовими суб’єкта гос-
подарювання.

До зовнішніх (екзогенних) складових можна від-
нести: інституціональне забезпечення; фінансово-ва-
лютні, економічні, науково-технологічні, інформацій-
но-комунікаційні, екологічні, форс-мажорні обстави-
ни та ін. 

До внутрішніх (ендогенних) складових слід від-
нести: планування; загальне управління; економіка 
та фінанси; виробництво; маркетингові дослідження; 
операційний менеджмент; управління персоналом; 
тайм-менеджмент (управління часом); організаційні 
заходи; збут і просування товарів на ринок; антикри-
зові заходи; ризик-менеджмент тощо. 

Важливість визначення зовнішніх і внутрішніх 
складових має усвідомлюватись у взаємозв’язку із 
управлінням ресурсно-сировинною базою в контек-
сті поставлених завдань і стратегічної мети суб’єкта 
господарювання. Це дозволить своєчасно визначити 
вплив даних складових на показники результатив-
ності та, за необхідності, змінювати вектор управ-
ління ними з метою пошуку нових резервів та інших 
перспектив [3]. 

Важливою обставиною також є те, що набір 
факторів (складових), які впливають на результатив-
ність діяльності, для кожного суб’єкта господарюван-
ня є індивідуальними Виробничий потенціал, своєю 
чергою, має буди реалізований у повному обсязі за-
для підвищення конкурентоспроможності суб’єктів 
господарювання та їх подальшого соціально-еконо-
мічного розвитку. 

Як зазначалося в наших попередніх досліджен-
нях, ефективність – це відношення між до-
сягнутими результатами та використаними 

ресурсами (витратами) [4].
Інші автори вважають, що ефективність господа-

рювання діяльності заснована на таких постулатах [5]:
 залучення стейкхолдерів – зацікавлених су-

б’єк тів, які своїми діями чи рішеннями здій-
снюють вплив на ефективність діяльності 
суб’єкта господарювання;

 використання теорій та концепцій (ощадли-
вого виробництва, шість сигм, теорія обме-
жень, тотальна оптимізація виробництва) у 
контексті ефективності діяльності як синтезу 
комплексного, системного, цільового підхо-
дів, з метою створення ефективного виробни-
цтва за умови обмеженості ресурсів. 

Результативність, безумовно, відображає пев-
не зростання та розвиток суб’єкта господарювання, 
що відображається в його здатності до кількісних та 
якісних змін.

Результативність суб’єкта господарювання ре-
гіону формується крізь призму суспільних цінностей, 
які відповідають потребам суспільства в цілому та 
являє собою здатність системи до реалізації функцій 
цілепокладання, цілезабезпечення, досягнення мети, 
економічності та обумовленості [6]. 

Тобто результативність – це здійснення діяль-
ності на основі формулювання цілей згідно з визначе-
ними потребами для досягнення певного співвідно-
шення між результатами та витратами з урахуванням 
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. 
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Згідно з міжнародною системою стандартизації 
ISO 9000:2207 під результативністю розуміється сту-
пінь реалізації запланованих дій та досягнення запла-
нованих результатів, а під ефективністю – співвідно-
шення між досягнутим результатом і використаними 
ресурсами.

Результативність – доволі багаторівнева та ди-
ференційована категорія, у процесі оцінки якої немож-
ливо узагальнити кількісні та якісні складові. Як уже 
зазначалося, результативність витікає з поставленої 
мети, на реалізацію якої впливають фактори зовніш-
нього середовища. Але для суб’єктів господарювання 
великого значення набувають не тільки питання реа-
лізації поставленої мети, але й мінімізація витрат (ма-
теріальних, фінансових, часових, тощо), що приводить 
до отримання додаткового ефекту, тобто до максимі-
зації показників ефективності діяльності підприємств. 
Дане твердження знаходить свою реалізацію при вста-
новленні об’єктивних факторів, які впливають на стан 
суб’єкта господарювання (невірно підібрана стратегія, 
відсутність або неефективне використання наявних 
ресурсів, незбалансованість між складовими потенці-
алу, бездіяльність персоналу, відсутність інформацій-
но-комунікаційної підтримки тощо).

Таким чином, можна зробити висновок, що ре-
зультативність є агрегованим та узагальню-
вальним показником, а ефективність виступає 

її складовою. Саме результативність дозволяє здій-
снити комплексу оцінку діяльності суб’єкта господа-
рювання.

Усе вищесказане дозволяє сформувати концеп-
туальну модель підвищення результативності під-
приємств з позиції отримання економічного та соці-
ального ефекту (рис. 1). 

Дана модель дозволяє суб’єктам господарюван-
ня більш детально окреслити фактори внутрішнього 
та зовнішнього середовища, які будуть впливати на 
їх господарську діяльність. Дослідження даних фак-
торів дозволить створити умови для більш швидкого 
реагування на зміни та адаптацію суб’єкта господа-
рювання до них.

Особливого значення при формуванні взаємо-
зв’язків між різними факторами зовнішнього та вну-
трішнього середовища набувають питання формуван-
ня моделі управління та поведінки діяльності суб’єкта 
господарювання. У процесі господарської діяльності 
суб’єктами підприємництва виявляються деструктив-
ні фактори, які можна виправити шляхом стимулю-
вання та мотивації до зміни цих факторів на позитив-
ні, із залученням новітніх (інноваційних) технологій.

Відомий американський вчений Д. С. Сінк  
(D. S. Sink) вважає, що результативність – це система 
індикаторів (показників) та характеристик, які у сво-
їй сукупності відображають ефективність функціону-
вання соціально-економічної системи (підприємства, 
регіону, суб’єкта господарювання). Важливими кате-

горіями при визначенні результативності він вважає: 
відповідність організації її цілям та меті; інтегральну 
якість функціонування організації; успішність функ-
ціонування організації [7]. 

За Д. Сінком індикатори результативності по-
ділено на такі підсистеми: дієвість; економічність 
організації; якість продукції; прибутковість підпри-
ємства; продуктивність; впровадження новітніх тех-
нологій та інновацій.

Однак якщо показники результативності і бу-
дуть високими, то це ще не гарантує суб’єкту госпо-
дарювання успіху на ринку, оскільки важливим по-
казником є обсяги реалізації продукції/послуг, що 
виступає мірилом конкурентоспроможності як самої 
продукції, так і підприємства в цілому. 

Пріоритети кожного з критеріїв результатив-
ності (відповідність організації її цілям та меті; ін-
тегральна оцінка функціонування організації; успіш-
ність функціонування організації) залежать від бага-
тьох факторів (табл. 1).

Результативність управління суб’єктів господа-
рювання регіону визначається ступенем досяг-
нення цілей і вихідними показниками об’єктів 

управління, які, своєю чергою, повинні мати пози-
тивні темпи зростання, що демонструє можливості 
суб’єктів господарювання мати позитивну ділову ак-
тивність [8].

Інші автори вважають, що продуктивність по-
трібно розглядати з позиції інноваційної підприєм-
ницької діяльності. Так, продуктивність господар-
ської діяльності є суспільно корисним результатом 
від ефективного перетворення компетентностей 
(знань, вмінь, навичок, досвіду) персоналу, матері-
альних, фінансових, енергетичних, інтелектуальних, 
організаційно-управлінських ресурсів, можливостей 
переходу на якісно нові економічні блага з більшою 
цінністю і відповідно до потреб та очікувань зацікав-
лених сторін, що забезпечує стійкий і збалансований 
розвиток підприємницьких структур і економіки ре-
гіону в цілому [9].

Багаторічні економічні дослідження демонстру-
ють, що результативність та ефективність діяльності 
суб’єктів господарювання вимірюється кількісно за-
вдяки ряду показників, а саме: рентабельності, про-
дуктивності праці, ліквідності, норми прибутку, тру-
доємності, собівартості продукції та послуг,  матеріа-
лоємності, фондоємності.

Комплексна оцінка діяльності суб’єктів госпо-
дарювання, в рамках даного дослідження, буде буду-
ватися на визначенні рівня рентабельності їх діяль-
ності, що є відносною характеристикою фінансових 
результатів та демонструє ефективність діяльності 
суб’єктів господарювання регіону. 

Показники рентабельності також виступають 
характеристиками факторного середовища форму-
вання прибутку суб’єктів господарювання. 
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ПІДПРИЄМСТВО
(СУБ’ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦТВА) 

Результативність
діяльності суб’єктів підприємництва

Складові
(фактори) результативності

Зовнішні (екзогенні)

Вплив на організаційно-виробничу систему 
підприємства: аналіз факторів

Умови: результативне використання зовнішніх 
складових 

Можливості: рівень адаптації до зміни зовнішніх
складових 

Ресурсно-сировинна база: наявність, оцінка, 
умови її ефективного використання на базі 
новітніх, інноваційних технологій (цифровізація, 
великі дані, роботизація, smart-технології)

Моделі управління та діяльності підприємства: формування та ефективне використання  

Виявлення деструктивних факторів

Стимулювання та мотивація до зміни деструктивних факторів на позитивні
із залученням новітніх технологій 

 Внутрішні (ендогенні)

 
Економічний ефект

підприємств (прибуток) 
Соціальний ефект (підвищення

якості життя населення)ЦІЛІ

Інституціональна (фінансово-кредитні, техніко-
технологічні, соціально-культурні, природно-
кліматичні обставини; кон’юнктура ринку; 
податкова система; інвестиційна привабливість 
галузі; наявність ринків збуту та платоспромож-
ність споживачів): оцінка впливу 
на результативність діяльності підприємств

Дієвість: ступінь досягнення поставлених цілей 

Економічність: ступінь використання необхідних
ресурсів

Якість: відповідність вимогам, специфікаціям 
та очікуванням

Прибутковість: співвідношення валового доходу
та фактичних витрат 

Продуктивність праці: співвідношення кількості 
продукції до витрат на її випуск

Якість трудового життя: вплив соціально-
технічних умов діяльності на працівників

Впровадження нововведень: творча активність
персоналу, яка формує новітні товари та послуги

Рис. 1. Концептуальна модель підвищення результативності підприємств з позиції отримання економічного  
та соціального ефекту

Значення та роль (якісні критерії) показників 
рентабельності для суб’єктів господарювання регіону 
наведено на рис. 2. 

Розглянемо такі показники рентабельності:

 рентабельність продукції (продажів) (ROS) 
(розраховується як відношення суми чистого 
прибутку до виручки від реалізації продукції/
послуг);
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Таблиця 1

Вплив факторів внутрішнього середовища на формування критеріїв результативності суб’єктів господарювання

Фактор Складові фактора

Масштаб організаційно-управлінської 
системи Річний обсяг виробництва, чисельність персоналу, продуктивність праці

Функції системи Наукові розробки, виробництво, пакування, логістика, просування  
та реалізація продукції, маркетинг

Тип виробництва Виробничі цеха, ділянки збору та упакування, відділ розподілу продукції

Зрілість системи з позиції управлінського  
кадрового складу 

Управління, організаційні структури, методи управління, комунікаційні 
процеси, делегування повноважень

Суб’єкти (учасники) системи Постачальники, стейкхолдери, посередники, конкуренти, споживачі

Джерело: складено на основі [7].

Основний критерій оцінки
ефективності роботи суб’єкта 

підприємництва

Важіль підвищення 
конкурентоспроможності 
суб’єкта підприємництва 

Вектор 
для формування 

подальшої стратегії 

Засіб уособлення 
привабливості бізнесу 

в даній галузі (сфері)

Результативний, якісний 
показник діяльності 

суб’єкта підприємництва

Індикатор поліпшення 
фінансовог остану 

суб’єкта підприємництва

Головна мета 
суб’єкта 

підприємництва

Критерій підвищення 
зростання інтересу 

до даного підприємства 
з позиції інвесторів, 

підвищення ціни акцій    

Рис. 2. Якісні критерії показників рентабельності для суб’єктів господарювання регіону
Джерело: авторська розробка.

 рентабельність активів (ресурсів) (ROA) (роз-
раховується як відношення суми чистого при-
бутку до середньорічної вартості активів під-
приємства);

 рентабельність капіталу (інвестицій) (ROE) 
(розраховується як відношення суми чистого 
прибутку до середньорічної вартості капіталу 
підприємства). 

Різні показники рентабельності дозволяють роз-
робити альтернативні шляхи її підвищення, 
при аналізі яких розрізнюють вплив зовнішніх і 

внутрішніх факторів.
Рентабельність продукції/продажів дозволяє 

отримати інформацію щодо прибутку суб’єктів гос-
подарювання з кожної гривні виручки від реалізації 
продукції. Даний показник рентабельності дозволяє 

оцінити рівень, динаміку та вплив різних факторів на 
зміну рентабельності та вплинути на її підвищення.

Рентабельність активів/ресурсів описує ефек-
тивність використання ресурсно-сировинної бази 
суб’єктів господарювання, тобто скільки гривень 
операційного прибутку приносить кожна гривня ін-
вестованого в ресурси або активи підприємства ка-
піталу. 

Рентабельність капіталу/інвестицій дозволяє 
отримати інформацію щодо взаємозв’язку прибутку 
та капіталу, який інвестовано у формування активів 
суб’єкта господарювання з метою підвищення його 
прибутку. 

Існує велика кількість показників рентабель-
ності залежно від об’єкта дослідження. Тому важли-
вим постають питання наукового підґрунтя при ви-
значенні показників рентабельності.
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Виокремлюють три підходи до розрахунку по-
казників рентабельності, а саме: витратний; дохід-
ний; ресурсний. 

Витратний підхід використовується для роз-
рахунку показників рентабельності продукції/послуг. 
Він дозволяє оцінити ефективність використання ко-
штів, спожитих у процесі виробництва або здійснен-
ня інших видів господарської діяльності [10]. 

Дохідний підхід дозволяє враховувати результа-
ти бізнес-процесів та майбутні доходи від приєдна-
них нематеріальних об'єктів (торгова марка, торго-
вий знак). Дані об'єкти оцінюються згідно з доходом, 
який вони приносять суб’єктам господарювання [10]. 

Ресурсний підхід базується на розрахунку по-
казників рентабельності, де в чисельнику використо-
вуються показники прибутку від реалізації, а в зна-
меннику – ресурси, якими виступають показники 
капіталу [10].

Автори погоджуються з даним твердженням, і в 
цьому дослідженні ми зупинимося на такій методиці 
виміру рентабельності:

Rk = ЧП = Rпрод. ⋅ Кобор.акт. ⋅ Кфін.лівер.,            (1)
або

ІRк = ІRпрод. ⋅ ІКобор.акт. ⋅ ІКфін.лівер.,                (2)
де     ЧП – чистий прибуток;

К – середньорічна вартість капіталу підприєм-
ства;

Rк – рентабельність капіталу;
Rпрод. – рентабельність продажу;
Кобор.акт. – коефіцієнт оборотності активів під-

приємства;
Кфін.лівер. – коефіцієнт фінансового лівереджу.

Отже, рентабельність виступає інтегральним 
індексом, який наявно демонструє резуль-
тативність роботи суб’єктів господарюван-

ня регіону: отримання прибутку; якість прийнятих 
управлінських рішень; управління фінансовою, опе-
раційною, інноваційно-інвестиційною та інформа-
ційно-комунікаційною діяльністю.

Підвищення результативності діяльності суб’єк-
тів господарювання регіону в контексті їх ресурсного 
забезпечення відображається, як зазначалося вище, 
низкою показників, таких як: рентабельність, про-
дуктивність праці, норма прибутку, трудоємність, 
собівартість продукції та послуг, матеріалоємність, 
фондоємність тощо.

Економічне зростання суб’єктів господарюван-
ня характеризується як збільшенням ресурсів, так 
і ефективністю їх використання. Виходячи з даного 
твердження та мети дослідження, вважаємо за необ-
хідне запровадити (рекомендувати) до вже переліче-
них показників ще один комплексний показник – рі-
вень адаптації суб’єктів господарювання регіону до 
зовнішнього (екзогенного) оточення.

Рівень адаптації суб’єктів господарювання 
ре гіону до зовнішнього (екзогенного) оточення – 

це можливість соціально-економічної системи транс-
формувати фактичні ресурси в механізми для задо-
волення існуючих або виникаючих (швидкозмінних) 
потреб споживачів з метою отримання суб’єктами 
господарювання регіону синергетичного ефекту.

Даний комплексний показник включає в себе 
ряд складових, які в сукупності й формують «імуні-
тет» (стійкість) до викликів сьогодення та впливів на-
вколишнього середовища, а саме (табл. 2): 
 рівень адаптації персоналу до змін; 
 мотивація суб’єктів господарювання регіону 

стосовно впровадження інноваційних і техно-
логічних змін;

 створення інформаційного простору для су-
б’єктів господарювання;

 можливість (технічна) переходу суб’єктів під-
приємництва до нового рівня господарювання; 

 перспективи наявності й ефективного вико-
ристання ресурсного потенціалу суб’єкта гос-
подарювання регіону.

Згідно зі складовими комплексного показника 
«рівень адаптації суб’єктів господарювання ре-
гіону до зовнішнього (екзогенного) оточення» 

та їх описом вважаємо, що необхідно кількісно та 
якісно прорахувати новий (введений) показник.

Оцінка буде здійснюватися згідно з методом 
експертних оцінок у балах (коефіцієнтах), що в май-
бутньому дозволить прорахувати інтегральні індекси 
по кожному суб’єкту господарювання та по окремому 
регіону в цілому.

Рівень адаптації суб’єктів господарювання ре-
гіону до зовнішнього (екзогенного) оточення (РАСГ) 
можна представити такою формулою:

 5 ,РАСГ РА МС ІП НРГ ВРП= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅         (3)
де    РАСГ – інтегральний показник рівня адаптації 
суб’єктів господарювання регіону до зовнішнього 
(екзогенного) оточення;

РА – рівень адаптації персоналу змінам;
МС – мотивація суб’єктів господарювання до 

впровадження інноваційних і технологічних змін;
ІП – створення інформаційного простору для 

суб’єктів господарювання;
НРГ – можливість (технічна) переходу суб’єктів 

підприємництва до нового рівня господарювання;
ВРП – ефективне використання ресурсного по-

тенціалу суб’єкта господарювання.
Дана формула дозволить прорахувати рівень 

адаптації суб’єкта господарювання до зовнішнього 
оточення, тобто визначити його кількісно. 

Кількісна оцінка, своєю чергою, дозволить ви-
значити коефіцієнт рівня адаптації суб’єкта господа-
рювання регіону до зовнішнього (екзогенного) ото-
чення (де менше 1 – низький, більше 1 – високий).

Пропозиції щодо підвищення результатив-
ності діяльності суб’єктів господарювання регіону:
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Таблиця 2

Складові рівня адаптації суб’єктів господарювання регіону до зовнішнього (екзогенного) оточення

Складові комплексного показника Опис складових

1. Рівень адаптації персоналу змінам (РА)

– Рівень стійкості персоналу;  
– наявність/відсутність ознак опору персоналу змінам;  
– психоемоційний стан персоналу;  
– бажання персоналу підвищити свої можливості;  
– мотивація персоналу до змін і підвищення соціального рівня кожного

2. Мотивація суб’єктів господарювання  
до впровадження інноваційних  
і технологічних змін (МС)

– Податкові пільги, канікули тощо;  
– привабливі умови для отримання позик;  
– дотації з місцевих і державного бюджетів;  
– субвенції;  
– державні програми з підтримки деяких секторів підприємництва

3. Створення інформаційного простору  
для суб’єктів господарювання (ІП)

– Проведення роз’яснювальної роботи органами місцевого управління 
(РТП, СППУ, Асоціація міст України тощо) із суб’єктів господарювання 
щодо нових тенденцій та перспектив розвитку;  
– залучення суб’єктів господарювання до проєктів, грантів, інтеграції  
з іншими суб’єктами різних країн;  
– створення інформаційних програм/платформ для об’єднання інтересів 
суб’єктів господарювання;  
– роз’яснення новел законодавства

4. Можливість (технічна) підприємництва 
до нового рівня господарювання (НРГ)

– Наявність ресурсної та матеріальної баз;  
– швидкість переходу від одного до іншого стану;  
– швидкість і можливість оновлення технічної бази;  
– наявні фінансові ресурси для здійснення переходу до нового рівня гос-
подарювання

5. Ефективне використання ресурсного  
потенціалу суб’єктів господарювання (ВРП)

– Новітні, інноваційні виробничі технології;  
– безвідходне або маловідходне виробництво;  
– перехід до цифрових технологій ведення суб’єктів господарювання;  
– впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;  
– використання положень нової парадигми «Суспільство 4.0»;  
– вивчення попиту та пропозиції на даному ринку

Джерело: авторська розробка.

1. У сучасних умовах запорукою зниження ви-
трат виробництва може бути формування інтегрова-
них структур (об’єднання підприємств, суб’єктів гос-
подарювання, підприємницьких одиниць). Ці об’єд-
нання формуються на основі корпоративних зв’язків 
і дозволяють створювати ланцюг зацікавлених сторін 
у здійсненні господарської діяльності з метою міні-
мізації витрат. Тобто об’єднуються ланки (підприєм-
ницькі одиниці) однотипного профілю, створюючи 
тим самим ефективну, конкурентоздатну систему ви-
робництва.

2. У рамках даного дослідження важливим є розу-
міння підвищення результативності діяльності суб’єкта 
господарювання з позиції як економічного осмислен-
ня, так і соціального, оскільки саме соціальний ефект 
дозволяє досягти основної мети – підвищення добро-
буту та якості життя населення нашої країни.

3. Запровадити адаптаційно-інституціональне 
забезпечення розвитку (управління) регіонів.

4. Створити інформаційно-комунікаційну (циф-
рову) платформу, яка б відповідала реалізації таких 
питань підприємців:

 онлайн-спілкування із зацікавленими сторо-
нами ведення господарської діяльності; 

 онлайн-спілкування із представниками дер-
жавних органів, у т. ч. бухгалтером та юрис-
том;

 надання послуг (платних) зі створення або 
ліквідації ФОП, підприємства, ТОВ тощо;

 допомога у веденні внутрішньої документації;
 допомога в роботі комп’ютерних програм 

(комп’ютерне забезпечення) ведення госпо-
дарської діяльності;

 створення регіонального органу допомоги 
підприємцям при міських та обласних радах. 

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дозволило визначити, 

що результативність та ефективність діяльності суб’єк-
тів господарювання регіону дещо різняться між собою. 
Результативність є агрегуючим та узагальнюючим по-
казником, а ефективність виступає її складовою. 

У діяльності суб’єктів господарювання важ-
ливою умовою їх подальшого функціонування є ви-
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конання умови, коли результати економічної діяль-
ності (прибуток) перевищують витрати (позитивний 
ефект).

Запорукою підвищення результативності ді-
яльності суб’єктів господарювання є наявність, від-
творення та раціональне (ефективне) використання 
ресурсно-сировинної бази та їх потенціалу.

Наявний або відтворений потенціал ресурсного 
забезпечення регіону дозволить провести прогноз-
ний сценарій, тобто здійснити оцінку подальшого со-
ціально-економічного розвитку.

Потенціал ресурсного забезпечення регіону до-
зволить досягти товарної та продуктової безпеки та 
запровадити принципи імпортозаміщення.

Завдяки можливостям соціально-економічної 
системи (регіону) трансформувати ресурси в готові 
товари та продукти можна здійснити інтеграцію у 
глобальний простір (Європа, світ).                   

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Лігоненко Л. О. Дискусійні питання щодо тракту-
вання сутності та співвідношення понять «ефектив-
ність» і «результативність» управління. Актуальні 
проблеми економіки. 2008. № 10. С. 207–216.

2. Кирсанов Д., Стешко Л. Результативність й ефектив-
ність діяльності підприємств: оцінювання та макси-
мізація. Економiст. 2012. № 7. С. 21–25.

3. Кравченко О. А., Бевзенко Х. С., Бут Є. М. Економічна 
концепція підвищення ефективності діяльності ви-
робничих підприємств. Економіка: реалія часу. 2015. 
№ 5. С. 69–76. URL: https://economics.net.ua/files/
archive/2015/No5/69.pdf

4. Топалова І. А. Формування ефективних логістич-
них ланцюгів на регіональних товарних ринках // 
Збірник наукових праць за матеріалами ХVІ Між-
народної науково-практичної конференції «Акту-
альні проблеми сучасного управління в соціально-
економічних, гуманітарних та технічних системах»  
(м. Одеса, 19 листопада, 2020 р.). Одеса, 2020. С. 26–32.

5. Ефективність підприємницької діяльності суб’єктів 
господарювання в роздрібній торгівлі в умовах 
конкуренції // Актуальні проблеми та напрями роз-
витку потенціалу соціально-економічних систем в 
умовах конкуренції : монографія / за заг. ред. д-ра 
екон. наук, проф. Л. Л. Калініченко. Харків : ФОП Па-
нов А. М., 2017. 275 с.

6. Монастирський Г. Л. Теорія організації : підручник. 
2-ге вид., допов. і перероб Тернопіль : Крок, 2019. 
368 с.

7. Sink D. S., Tuttle T. C. Planning and measurement of in 
your organisation of the future. Norcross, USA : Indus-
trial Engineering and Management Press, 1989. 528 р. 

8. Планування ділового розвитку фірми : навч. посіб. / 
Бутенко А. І., Уманець Т. В., Шлафман Н. Л. та ін. Оде-
са : Інтерпрінт, 2016. 248 с. 

9. Буркинський Б. В., Лайко О. І., Шлафман Н. Л. Страте-
гічні напрямки підвищення продуктивності підпри-
ємницької діяльності в Україні. Економічні інновації. 
2020. Т. 22. Вип. 4. С. 7–18. 

 DOI: https://doi.org/10.31520/ei.2020.22.4(77).7-18

10. Рзаєв Г. І., Драгочинська Д. О. Показники рентабель-
ності як аналітичні ознаки прояву ризику за умов 
невизначеності. Вісник Хмельницького національно-
го університету. 2017. № 5. С. 73–77. URL: http://elar.
khmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6194/1/6.
pdf

REFERENCES

Burkynskyi, B. V., Laiko, O. I., and Shlafman, N. L. “Strate-
hichni napriamky pidvyshchennia produktyvnosti 
pidpryiemnytskoi diialnosti v Ukraini“ [Strategic Direc-
tions for Increasing the Productivity of Entrepreneurial 
Activity in Ukraine]. Ekonomichni innovatsii, vol. 22,  
no. 4 (2020): 7-18. 

 DOI: https://doi.org/10.31520/ei.2020.22.4(77).7-18
Butenko, A. I. et al. Planuvannia dilovoho rozvytku firmy 

[Planning the Business Development of the Compa-
ny]. Odesa: Interprint, 2016.

“Efektyvnist pidpryiemnytskoi diialnosti subiektiv hospo-
dariuvannia v rozdribnii torhivli v umovakh konkuren-
tsii“ [Effectiveness of Entrepreneurial Activities of Busi-
ness Entities in Retail Trade in Conditions of Compe-
tition]. In Aktualni problemy ta napriamy rozvytku po-
tentsialu sotsialno-ekonomichnykh system v umovakh 
konkurentsii. Kharkiv: FOP Panov A. M., 2017.

Kravchenko, O. A., Bevzenko, Kh. S., and But, Ye. M. “Ekonomi-
chna kontseptsiia pidvyshchennia efektyvnosti diialnos-
ti vyrobnychykh pidpryiemstv“ [The Economic Concept 
of Increasing the Efficiency of Industrial Enterprises]. 
Ekonomika: realiia chasu, no. 5 (2015): 69-76. https://eco-
nomics.net.ua/files/archive/2015/No5/69.pdf

Kyrsanov, D., and Steshko, L. “Rezultatyvnist i efektyvnist 
diialnosti pidpryiemstv: otsiniuvannia ta maksymizat-
siia“ [Productivity and Efficiency of Enterprises: As-
sessment and Maximization]. Ekonomist, no. 7 (2012): 
21-25.

Lihonenko, L. O. “Dyskusiini pytannia shchodo traktuvan-
nia sutnosti ta spivvidnoshennia poniat «efektyvnist» 
i «rezultatyvnist» upravlinnia“ [Discussion Questions 
Regarding the Interpretation of the Essence and Rela-
tionship of the Concepts of "Efficiency" and "Effective-
ness" of Management]. Aktualni problemy ekonomiky, 
no. 10 (2008): 207-216.

Monastyrskyi, H. L. Teoriia orhanizatsii [Theory of Organiza-
tion]. Ternopil: Krok, 2019.

Rzaiev, H. I., and Drahochynska, D. O. “Pokaznyky rentabel-
nosti yak analitychni oznaky proiavu ryzyku za umov 
nevyznachenosti“ [Profitability Indicators as Analytical 
Characteristics of Risk Manifestation under Conditions 
of Uncertainty]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho 
universytetu, no. 5 (2017): 73-77. http://elar.khmnu.
edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6194/1/6.pdf

Sink, D. S., and Tuttle, T. C. Planning and measurement of in 
your organisation of the future. Norcross, USA: Indus-
trial Engineering and Management Press, 1989.

Topalova, I. A. “Formuvannia efektyvnykh lohistychnykh 
lantsiuhiv na rehionalnykh tovarnykh rynkakh“ [For-
mation of Effective Logistics Chains in Regional Com-
modity Markets]. Aktualni problemy suchasnoho uprav-
linnia v sotsialno-ekonomichnykh, humanitarnykh ta 
tekhnichnykh systemakh. Odesa, 2020. 26-32.


