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Машинобудівне виробництво як система, здійснюючи свою економічну діяльність, виконує 
велику кількість видів робіт, які за ознакою спорідненості можна об‘єднати в окремі взаємозв‘язані 
та взаємозалежні функціональні модулі (підсистеми), діяльність яких цілеспрямована на перетво-
рення вхідних ресурсів в кінцевий продукт. Основними функціональними модулями є: виробничо-
технологічний, ресурсний, маркетингово-управлінський, фінансовий та інноваційно-інвестиційний [1].

Послідовність оцінювання інтенсифікації виробництва як системи включає такі основні етапи: 
- вибір та розрахунок часткових показників оцінки інтенсифікації функціональних модулів;
- вибір методу та розрахунок комплексних показників оцінювання інтенсифікації функціо-

нальних модулів як функції відповідних часткових показників;
- розрахунок інтегрального показника оцінювання інтенсифікації виробництва як функції 

комплексних показників оцінювання інтенсифікації функціональних модулів;
- якісна оцінка рівня інтенсифікації виробництва (аналіз результатів, висновки, тенденції та 

шляхи подальшого розвитку тощо).
Обрані часткові показники оцінювання інтенсифікації функціональних модулів машинобудів-

ного виробництва є такими:
 - виробничо-технологічний функціональний модуль (ВТФМ) (темпи зростання  продуктив-

ності праці, темпи зростання рентабельності продукції, коефіцієнт випередження темпів зростання 
продуктивності праці над темпами зростання середньої заробітної плати, темпи зростання коефіці-
єнта придатності основних засобів, темпи зростання коефіцієнта фондовіддачі);

 - ресурсний функціональний модуль (РФМ) (темпи зростання коефіцієнта матеріаловіддачі, 
темпи зростання   частки матеріальних витрат у операційних витратах, темпи зростання коефіцієнта 
фондоозброєності праці, темпи зростання коефіцієнта зарплатомісткості продукції, темпи зростання  
середньорічної заробітної плати);

 - фінансовий функціональний модуль (ФФМ) (темпи зростання коефіцієнта фінансової не-
залежності, темпи зростання коефіцієнта фінансової стабільності, темпи зростання коефіцієнта аб-
солютної ліквідності, темпи зростання коефіцієнта поточної ліквідності);

 - маркетингово-управлінський функціональний модуль (МУФМ) (темпи зростання рента-
бельності продажів, темпи зростання прибутку на гривню адміністративних витрат, темпи зростання  
прибутку на гривню витрат на збут, темпи зростання коефіцієнта затовареності готовою продукцією);

 - інноваційно-інвестиційний функціональний модуль (ІІФМ) (темпи зростання коефіцієнта 
оновлення основних засобів, темпи зростання коефіцієнта  зносу основних засобів, темпи зростання 
частки капітальних інвестицій в машинобудування регіону).

Для  розрахунку  комплексних показників оцінювання інтенсифікації функціональних модулів, 
які є фактично синтетичними показниками, доцільно застосувати  алгоритм  класичного варіанта по-
будови таксономічного показника [2].

Інтегральний показник оцінювання інтенсифікації виробництва в і-му періоді будемо визнача-
ти як середнє геометричне  відповідних комплексних показників [3]:
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Інтенсифікація виробництва як системи залежить від інтенсифікації її складових підсистем, 
що дає можливість  сконцентрувати увагу на цілісності структури виробництва, комплексності про-
блем і необхідності їх вивчення в єдності; зорієнтувати управління виробництвом на кінцеві резуль-
тати діяльності в умовах швидко мінливого зовнішнього середовища; розробити ефективну страте-
гію діяльності виробництва.
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