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Обґрунтовано економічний зміст виробничо-середовищної системи машинобудівного підприємства відпові-

дно до сучасних теоретичних підходів. Окреслено компонентні підсередовища зазначеної системи: суб'єктне 
середовище, середовище фінансового обігу, виробничих потужностей, матеріальне та нематеріальне інновацій-
ні середовища. Сформовано систему показників оцінювання визначених середовищ за комплексом коефіцієн-
тів, що відображають результати їх функціонування в межах функціонального осередку підсередовищ у розрізі 
функціональних зон: забезпечення, відтворення, розширене та інноваційне відтворення, а також економічної 
віддачі. Для повноти аналізу функціональності виробничо-середовищної системи машинобудівного підприємс-
тва запропоновано та обґрунтовано коефіцієнти оцінювання. 
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Обосновано экономическое содержание производственно-средовой системы машиностроительного пред-

приятия в соответствии с современными теоретическими подходами. Определены компонентные подсреды 
указанной системы: субъектная среда, среда финансового оборота, производственных мощностей, материаль-
ная и нематериальная инновационные среды. Сформирована система показателей оценки определенных сред по 
комплексу коэффициентов, отражающих результаты ее функционирования в пределах функциональных границ 
подсред в разрезе функциональных зон: обеспечение, воспроизведение, расширенного и инновационного вос-
производства, а также экономической отдачи. Для полноты анализа функциональности производственно-
средовой системы машиностроительного предприятия предложены и обоснованы коэффициенты оценки. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Виробниче середо-

вище зазвичай визначається як умови, в яких вико-
нують роботу, охоплюючи фізичні, екологічні та 
інші фактори (такі як шум, температура, вологість, 
освітленість або погодні умови) [1]. Сталість роз-
гляду виробничого середовища підприємства у та-
кому контексті має бути розширеним, оскільки рин-
кові умови господарювання, невизначеність зовніш-
нього середовища, турбулентні процеси, асиметрич-
ність розвитку окремих підсистем організації у по-
єднанні з усталеними внутрішніми процесами, ви-
значає дискретність діяльності виробничих, в тому 
числі машинобудівних підприємств, знижуючи рі-
вень їх маневреності. Саме тому, як складову внут-
рішнього функціонального середовища підприємст-
ва, слід визначати виробничо-середовищну систему. 

Метою статті є обґрунтування економічного змі-
сту виробничо-середовищної системи машинобуді-
вного підприємства та формування системи показ-
ників оцінювання її функціональності. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Пі-
дприємство загалом визначається як система, що 
функціонує в певному середовищі. Однак підприєм-
ство є також системою, що має внутрішнє середо-
вище. З точки зору функціональності виробничого 
середовища у його зміст потрібно закладати не тіль-
ки умови, в яких виконується робота, але й форма-
ції, що забезпечують наявність, реалізацію, економі-
чну віддачу. Так Т. В. Карлова, А. Ю. Бекмешов під 
виробничим середовищем розуміють складне поєд-

нання соціально-економічної та технічної систем, 
що інтегрує для здійснення спільної діяльності та 
досягнення загальної мети різноманітні ресурси, 
фактори, людей та організації [2, с. 35]. 

У випадку з виробничою складовою підприємст-
ва, на наш погляд, доцільно її розцінювати як сере-
довищну систему, що може розширюватись завдяки 
поглинанню сфер функціонування інших компонен-
тних середовищ організації та звужуватись завдяки 
більшому використанню об'єктів іншими підсередо-
вищами. Такі зміни в основному відбуваються під 
час переорієнтації, диверсифікації, діяльності ма-
шинобудівних підприємств, де активізуються за-
мість конструкторсько-виробничої діяльності – 
виробнича, що у кінцевому випадку повністю її 
заміщує, або до основної діяльності додається прое-
ктна, гарантійне та післягарантійне обслуговування, 
що може, у разі економічної доцільності, зменшити 
обсяги виробничої діяльності, залишаючи тільки 
виробництво певних видів продукції вагомих для 
підприємства за визначеної ринкової ситуації. Тобто 
в часовому та просторовому проміжку виробничу 
систему підприємства можна вважати середовищ-
ною системою, що відповідно до класифікації 
Г. Б. Клейнера є системою, що не має ні просторо-
вих ні часових проміжків [3], наявність та ідентифі-
кованість меж не означають, що вони є незмінними, 
проте в кожний момент аналітик в межах даної кон-
цепції вважає, що відповідні просторові або тимча-
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сові межі для об'єктних, процесних і середовищних 
систем в осяжному майбутньому ідентифіковані [4]. 

Елементними середовищами, що у комплексі 
формують виробничо-середовищну систему маши-
нобудівного підприємства пропонується вважати 
такі (рис. 1) [5]: 

1) суб'єктне промислово-виробниче середовище. 
Суб'єктне промислово-виробниче середовище ма-
шинобудівного підприємства є сукупністю умов 
забезпечення дієздатності виробничої системи під-
приємства продукувати продукцію. Такі умови фо-
рмуються через комунікативні зв'язки, інтелектуа-
льний рівень, професіоналізм, компетенції та 
здібності промислово-виробничого персоналу. 
Тобто задіяні фактори виробництва, що належать до 
фактору праця, але з урахуванням концепції 
інформаційного суспільства. Персонал у цьому 
контексті виступає як форматор умов забезпечення 
функціональності фінансової складової, засобів 
праці, імплементації результатів НДДКР в 
операційну діяльність підприємства. Слід також 
ураховувати сукупну здатність до функціонального 
забезпечення, відтворення, розширеного 
відтворення, інноваційного відтворення, що в 
результаті приноситиме економічну віддачу; 

2) середовище фінансового обігу. Середовище 
фінансового обігу є сукупністю факторів, що ство-
рюють умови циклічності фінансово-інвестиційних 
потоків для забезпечення капіталом операційної 
діяльності промислового підприємства, в тому чис-
лі – можливості оновлення як основних засобів, так і 
нематеріальних активів; 

3) середовище виробничих потужностей. Базо-
вим фактором виробництва доцільно вважати і засо-
би виробництва, зокрема машини та обладнання. 
Виокремлення саме машин та обладнання поміж 
інших основних засобів визначається їх безпосеред-
нім використанням у виробничому процесі. Таке 
середовище створює умови для персоналу підпри-
ємства реалізовувати основну операційну діяль-
ність; 

4) матеріальне інноваційне середовище виробни-
цтва. Матеріальне інноваційне середовища створює 
уречевленні умови інноваційного виробництва, що 
забезпечуює фондоємність інноваційної діяльності, 
інноваційного оновлення основних засобів, підви-
щення рівня ефективності створення як інноваційної 
так і традиційної продукції; 

5) нематеріальне інноваційне середовище вироб-
ництва. Таке середовище формує когнітивний поте-
нціал, трансформований у інноваційні нематеріальні 
активи, а також безпосередньо інноваційні немате-
ріальні активи виробничого призначення, такі як 
права на винаходи, корисні моделі, комп'ютерні 
програми, науково-технічну інформацію, авторське 
право, права на користування нематеріальними ре-
сурсами. Зазначені фактори визначають умови інно-
ваційноорієнтованої реалізації операційної діяльно-
сті, що в результаті створює інноваційновмістне 
середовище базових факторів виробництва. 

Оцінювання виробничої сфери підприємства в 
дослідженнях науковців розкривається на основі 
визначення виробничого потенціалу та системи 

виробництва. 
А. А. Корнійчук пропонує метод стратегічної ді-

агностики виробничого потенціалу та зазначає, що 
виробничий потенціал є поліструктурною системою, 
а саме діагностування повинне обґрунтовуватися на 
взаємозв'язку його складових, зокрема включати 
аналіз виробничих, фінансових, трудових та марке-
тингових аспектів діяльності підприємства [6, с. 
122]. 

М. А. Бражніков, І. В. Хоріна акцентують увагу 
на тому, що для оцінювання виробничої системи 
промислових підприємств необхідно використову-
вати показники операційного характеру, що безпо-
середньо визначають фінансовий потенціал та за-
безпечують розвиток компанії [7]. Як критерії оці-
нювання операційної ефективності ними пропону-
ються: собівартість (ціна), витрати на матеріали, 
виробничі витрати; фінансові витрати – величина 
прибутку, рентабельність інвестицій, стабільність 
фінансового потоку [7]. 

Й. М. Петрович розкриває методи оцінювання 
використання виробничих потужностей машинобу-
дівних підприємств на засадах системного підходу 
та зазначає, що під системою показників варто ро-
зуміти їх взаємопов'язану сукупність, за допомогою 
якої забезпечується комплексне кількісне оцінюван-
ня стану і виявлення резервів поліпшення інтенсив-
ного використання виробничих потужностей [8, 
с. 171]. Враховуючи погодженість з даним визна-
ченням, у нашому випадку система показників оці-
нювання виробничого-середовищної системи маши-
нобудівного підприємства є комплексом коефіцієн-
тів, що відображають результати його функціону-
вання в межах функціонального осередку компонен-
тних підсередовщ у розрізі функціональних зон. 
Систему показників діагностичного оцінювання 
виробничо-середовищної системи інноваційно оріє-
нтованого машинобудівного підприємства наведено 
в табл.1. 

Розглянемо показники оцінювання за відповідни-
ми зонами: 

1) функціональна забезпеченість. Суб'єктне ви-
робниче середовище за цільовими функціоналами 
пропонується оцінювати на основі коефіцієнту фон-
доозброєності праці [9], що визначатиме озброєність 
працівників основними засобами як частини  суб'єк-
тного середовища. Середовище фінансового обігу 
пропонується аналізувати на основі таких показни-
ків як:  

− коефіцієнт фінансово-інвестиційного забезпе-
чення виробничих процесів, що відображатиме за-
безпеченість виробничих процесів фінансово-
інвестиційними ресурсами та характеризуватиме 
оптимальність їх витрачання. Визначення показника 
пропонується за допомогою формули: 
 

оп.дВ
іншПФІЕГКПФІ

В.П.КФІЗ



  (1) 

 
де КФІЗВ.П. – коефіцієнт фінансово-інвестиційного 
забезпечення виробничих процесів; ПФІ – поточні 
фінансові інвестиції, короткострокові фінансові 
інвестиції;
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ЕГК – грошові кошти та їх еквіваленти; 
ПФІінш. – інші поточні фінансові інвестиції; 
Воп.д.– витрати операційної діяльності; 
− коефіцієнт забезпечення нематеріальних активів 

фінансовими ресурсами; відображає рівень фі-
нансово-інвестиційного потенціалу підприємства 
забезпечувати виробництво нематеріальними ак-
тивами (формула 2): 

НА
ДЗЗВПВККФЗН.А.

 . (2) 

де КФЗН.А.– коефіцієнт забезпечення нематеріальних 
активів фінансовими ресурсами; 
ВК – власний капітал; 
ЗВП – забезпечення витрат і платежів; 
ДЗ.– довгострокові зобов'язання; 
НА – нематеріальні активи. 

Середовище виробничих потужностей на забез-
печувальній фазі доцільно оцінювати ураховуючи 
саме машини та обладнання, які задіяні в операцій-
ній діяльності [10]: 
1) силові машини та обладнання, машини-
генератори, що виробляють теплову та електричну 
енергію, і машини-двигуни, що перетворюють різ-
ного роду енергію в механічну; 
2) робочі машини та обладнання, машини, апарати 
та їх обладнання, що призначені для механічного, 
термічного та хімічного впливу на предмет праці в 
процесі створення продукту чи послуг виробничого 
характеру та переміщення предметів праці у вироб-
ничому процесі за допомогою механічних двигунів, 
сили людини та тварин; 
3) вимірювальні прилади; 
4) регулюючі прилади та пристрої; 
5) лабораторне обладнання; 
6) комп'ютерна техніка та її комплектуючі та елект-
ронні засоби обробки інформації; 
7) інші машини та обладнання – спеціальне облад-
нання науково-дослідних та інших установ, які за-
ймаються науковою працею. 

Як показники оцінювання середовища виробни-
чих потужностей доцільно використати загальнові-
домі показники, використовувані науковцями та в 
нормативних документах, адаптовані до викорис-
тання машин та обладнання [11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 22]: 
− коефіцієнт уведення машин та обладнання, що 

характеризуватиме забезпеченість виробництва 
засобами безпосереднього отримання вироблених 
продуктів;  

− коефіцієнт зносу машин та обладнання (розрахо-
вується відповідно адаптованій формулі зносу ос-
новних засобів), за яким аналізуватиметься рівень 
їх застарілості; 

− фондомісткість – доречність використання машин 
та обладнання для виробництва продукції; 

− матеріаломісткість – ефективність використання 
матеріально-ресурсної бази виробництва;   

− коефіцієнт реальної вартості машин та обладнання 
у майні підприємства, який відображає рівень ви-
користання машин та обладнання в виробництві та 
розраховується за принципом коефіцієнта реальної 
вартості основних засобів, виокремлюючи при 

цьому саме машини та обладнання.  
Науковцями [9; 18] розроблено ряд показників, 

які можна використати і в даному дослідженні, зок-
рема для оцінювання матеріального інноваційного 
середовища: коефіцієнт освоєння нової техніки та 
коефіцієнт фондоємності інноваційної діяльності (як 
відношення вартості реалізованої інноваційної про-
дукції до середньорічної вартості основних засобів 
[11]), що визначатимуть забезпеченість виробничого 
процесу новою технікою та доречність інноваційної 
діяльності, спрямованої на основну діяльність виро-
бничого підприємства за витратами. Аналіз немате-
ріального інноваційного середовища слід здійсню-
вати на основі коефіцієнту озброєності працівників 
нематеріальними активам [9], коефіцієнту правової 
власності майна (як відношення прав користування 
майном до нематеріальних активів підприємства), 
коефіцієнту зносу нематеріальних активів [19; 20], 
коефіцієнт старіння об'єктів промислової власності 
[19]; 

2) функціональне відтворення. На даній фазі фу-
нкціонування підприємства економічну спромож-
ність суб'єктного середовища доцільно оцінити на 
основі коефіцієнту підвищення кваліфікації промис-
лово-виробничого персоналу [21], що відобразить 
якісне відтворення виробничого персоналу підпри-
ємства. Середовище фінансового обігу на фазі фун-
кціонального відтворення доречно аналізувати на 
основі коефіцієнту фінансового відтворення основ-
них засобів, що дозволить визначати стан їх відтво-
рення (формула 3): 

ВВ.О.З

вн.рез.О.Д.
О.З. ВТ

МАП
КФВ


 . (3) 

де КФВО.З. – коефіцієнт фінансового відтворення 
основних засобів; 
ПО.Д.– прибуток від операційної діяльності; 
А – амортизаційні відрахування; 
Мвн.рез. – мобілізація внутрішніх резервів підприємс-
тва; 
ВТВВ.О.З – вартість уведених основних засобів. 

Аналіз середовища виробничих потужностей на 
стадії функціонального відтворення доцільно оці-
нювати за показником придатності машин та облад-
нання, що відображатиме рівень відтворення машин 
та обладнання підприємства машинобудування (ро-
зраховується адаптовано до формули коефіцієнта 
придатності основних засобів [14]), а також безпо-
середньо за показником коефіцієнту відтворення 
машин та обладнання, що відображатиме функціо-
нальність підприємства до відтворення машин та 
обладнання у процесі (формула 4):  

)МО(MO
АКВ

вв.наявн.
м.о. 

  (4) 

де КВм.о. – коефіцієнт відтворення машин та облад-
нання; 
А – амортизаційні відрахування; 
МО наявн.– вартість наявних машин та обладнання; 
МОвв – вартість введених машин та обладнання. 

Матеріальне інноваційне середовище за окресле-
ним функціоналом доречно оцінити за використання 
коефіцієнту модернізації машин та обладнання, що 
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можна визначити виходячи з пропозиції за загаль-
ним коефіцієнтом модернізації [9], таким чином як 
наведено в формулі 5: 

поч.

З
М.О. МОВТ

МОКМ   (5) 

де КММ.О. – коефіцієнт модернізації машин та обла-
днання; 
МОЗ – вартість зношеності машин та обладнання; 
МОВТпоч. – початкова вартість машин та обладнан-
ня. 

Коефіцієнт оновлення нематеріальних активів 
виробничого призначення (формула 6) можна вико-
ристати для оцінювання функціонального відтво-
рення нематеріального інноваційного середовища за 
формулою коефіцієнту оновлення нематеріальних 
активів [19; 20; 22]: 

ЗВК

ЗВП
Н.А.В.П НА

НАКО   (6) 

де КОН.А.ВП. – коефіцієнт оновлення нематеріальних 
активів виробничого призначення; 
НАЗВП – вартість нематеріальних активів виробничо-
го призначення, що впроваджені на початок періоду; 
НАЗВК  – вартість нематеріальних активів виробни-
чого призначення на кінець періоду; 

3) функціональне розширене відтворення. За фу-
нкціоналом розширеного відтворення, яке б було 
спрямоване на якісний розвиток елементів виробни-
чо-середовищної системи, суб'єктне середовище  
пропонуємо оцінювати за використання коефіцієнту 
оновлення промислово-виробничого персоналу 
кадрами вищої кваліфікації (формула 7): 

ПВП.В.К.

ПВП.В.КПВП.В.КПВП.В.К.
В.К. ВЗП

ВЗВ.ВПВНКОПВП 
  (7) 

де КОПВПВ.К.. – коефіцієнт оновлення промислово-
виробничого персоналу кадрами вищої кваліфікації; 
ВНПВП.В.К. – витрати на навчання промислово-
виробничого персоналу вищої кваліфікації в звітно-
му періоді; 
ВППВП.В.К. – витрати на залучений промислово-
виробничого персоналу вищої кваліфікації в звітно-
му періоді; 
ВЗВПВП.В.К .– витрати на звільнений промислово-
виробничого персоналу вищої кваліфікації, що мало 
місце в звітному періоді; 
ВЗПпвп.в.к. – витрати на заробітну плату промислово-
виробничого персоналу вищої кваліфікації в звітно-
му періоді. 

Для оцінювання середовища фінансового обігу 
запропоновано коефіцієнт фінансово-інвестиційного 
відтворення основних засобів (формула 8): 

введ.

І.ДФ.Д.
О.З ВТОЗ

ПП
КФІВ


  (8) 

де КФІВО.З. – коефіцієнт фінансово-інвестиційного 
відтворення основних засобів; 
ПФ.Д., ПІ.Д. – прибуток від фінансово та інвестиційної 
діяльності відповідно; 
ВТОЗввед. – вартість уведених основних засобів. 

За середовищем виробничих потужностей для 
оцінювання в секторі їх розширеного відтворення 
обрано коефіцієнт приросту машин та обладнання, 
(відношення вартості машин та обладнання на кі-
нець періоду до їх вартості на початок періоду [14]). 

Для оцінювання матеріального інноваційного се-
редовища пропонуємо коефіцієнт інноваційного 
оновлення основних засобів (формула 9): 

К.П.К.П.

ВВЕД.П.П.ВВЕД.П.П.
О.З ВТНАВТОЗ

ВТНАВТОЗ
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  (9) 

де КОО.З. – коефіцієнт інноваційного оновлення ос-
новних засобів; 
ВТОЗВВЕД.П.П. – вартість введених основних засобів 
на початок періоду; 
ВТНА ВВЕД.П.П.. – вартість введених нематеріальних 
активів на початок періоду; 
ВТОЗК.П. – вартість основних засобів на кінець пері-
оду; 
ВТНАК.П. – вартість нематеріальних активів на кі-
нець періоду. 

Коефіцієнт приросту нематеріальних активів ви-
робничого призначення (як відношення вартості 
нематеріальних активів виробничого призначення 
на кінець періоду до їх вартості на початок періоду).  
доцільно використати для аналізу нематеріального 
інноваційного середовища; 

4) функціональне інноваційне відтворення вироб-
ничого середовища машинобудівного підприємства. 
Для оцінювання суб'єктного інноваційного середо-
вища на даній фазі обрано коефіцієнт раціоналіза-
торської пропозиції, як показник інноваційного 
впливу суб'єктного середовища на інші середовища 
підприємства. Середовище фінансового обігу в по-
даному контексті пропонується оцінювати за допо-
могою коефіцієнту фінансово інноваційного відтво-
рення основних засобів (формула 10): 

введвеед.

О.Д.Ф.Д.
О.З. ВТНАВТОЗ

ПП
КІФВ




  (10) 

де КІФВО.З. – коефіцієнт фінансово інноваційного 
відтворення основних засобів; 
ПФ.Д. – прибуток від фінансової діяльності; 
ПО.Д. – прибуток від операційної діяльності; 
ВТОЗввед.– вартість введених основних засобів; 
ВТНАввед. – вартість введених нематеріальних акти-
вів.  

Середовище виробничих потужностей доцільно 
оцінювати використовуючи коефіцієнт приросту 
новітніх машин та обладнання як відношення варто-
сті машин та обладнання з правом інтелектуальної 
власності на кінець періоду до їх вартості на поча-
ток періоду. 

Матеріальне інноваційне середовище пропону-
ється оцінити за допомогою коефіцієнту викорис-
тання власностворених машин та обладнання (фор-
мула 11): 

ВТм.о.
ВТВККВК С.М.О.

С.М.О.   (11) 

де КВКС.М.О. – коефіцієнт використання власноство-
рених машин та обладнання; 
ВТВКС.М.О. – вартість використаних властворених 
машин та обладнання; 
ВТМ.О. – вартість машин та обладнання у майні під-
приємства. 

Коефіцієнт використання власностворених нема-
теріальних активів для оцінювання нематеріального 
інноваційного середовища можна визначити за фо-
рмулою 12: 
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ВТНА.
ВТНАКВКНА С.  (12) 

де КВКНА.– коефіцієнт використання власноство-
рених нематеріальних активів; 
ВТНАС. – вартість використаних власностворених 
нематеріальних активів; 
ВТНА – вартість нематеріальних активів у майні 
підприємства; 

5) економічна віддача. Завершальним функціо-
налом виробничого середовища є економічна відда-
ча. Показники за даним функціоналом в контексті 
дослідження не вважаються кінцевими, а є старто-
вими задля нового циклу функціонування підприєм-
ства як цілісної формації. 

Обраним показником оцінювання економічної 
віддачі суб'єктного середовища є продуктивність 
праці промислово-виробничого персоналу [14]. За 
середовищем фінансового обігу для використання 
обрано коефіцієнт оборотності запасів, що визна-
чить наскільки продуктивно функціонує виробничо-
середовищна система з урахуванням поповнення 
запасів на виробництво продукції. Доречно за вказа-
ним середовищем визначати і коефіцієнт фінансової 
віддачі виробничих процесів  (формула 13): 
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 (13) 

де КФЗВ.ПР. – коефіцієнт фінансової віддачі вироб-
ничих процесів; 
ВТ – витрати на технології; 
ВМ.О. – витрати на машини та обладнання; 
ВПВП .– витрати на промислово-виробничий персо-
нал. 

Задля аналізу середовища виробничих потужно-
стей обрано такі показники як рентабельність вико-
ристання машин та обладнання; фондовіддача ма-
шин та обладнання (адаптовано на основі показнику 
фондовіддачі основних засобів [12]). Матеріальне 
інноваційне середовище доречно оцінювати за ви-
користання коефіцієнту рентабельності інноваційної 
продукції [9], а також коефіцієнта вмісту високотех-
нологічної продукції у прибутку (формула 14): 

П
П

КВ в-т.прод.
в-т. прод.  (14) 

де КВв-т.прод. – коефіцієнта вмісту високотехнологіч-
ної продукції у прибутку підприємства; 
Пв-т.прод. – прибуток підприємства від реалізації висо-
котехнологічної продукції; 
П – загальний прибуток підприємства. 

Нематеріальне інноваційне середовище за функ-
ціоналом економічна віддача можна аналізувати за 
показником рентабельності нематеріальних активів. 

ВИСНОВКИ. Виходячи з проведеного дослі-
дження, виробничу систему підприємства доречно 
розглядати як виробничо-середовищну систему, яка 
складається з суб'єктного середовища, середовища 
фінансового обігу, виробничих потужностей, мате-
ріального та нематеріального інноваційного середо-
вища. Оцінювання виробничо-середовищної систе-
ми за компонентними середовищами запропоновано 
на основі коефіцієнтного аналізу у розрізі функціо-
нальних зон: забезпечення, відтворення, розширено-
го та інноваційного відтворення, а також економіч-

ної віддачі, показники за якою в контексті дослі-
дження не вважаються кінцевими, а є стартовими 
задля нового циклу функціонування підприємства 
як цілісної формації. Для повноти оцінювання фун-
кціональності виробничо-середовищної системи 
машинобудівного підприємства додано коефіцієнт 
фінансово-інвестиційного забезпечення виробничих 
процесів, коефіцієнт забезпечення нематеріальних 
активів фінансовими ресурсами, коефіцієнт фінан-
сового відтворення основних засобів, коефіцієнт 
відтворення машин та обладнання, коефіцієнт онов-
лення промислово-виробничого персоналу кадрами 
вищої кваліфікації, коефіцієнт фінансово-
інвестиційного відтворення основних засобів, кое-
фіцієнт фінансово інноваційного відтворення осно-
вних засобів, коефіцієнт використання власноство-
рених машин та обладнання, коефіцієнт викорис-
тання власностворених нематеріальних активів, 
коефіцієнт фінансової віддачі виробничих процесів, 
коефіцієнт вмісту високотехнологічної продукції у 
прибутку. Представлену систему оцінювання про-
понується до використання під час оцінювання фун-
кціональності виробничо-середовищної системи 
машинобудівного підприємства. Подальші дослі-
дження будуть спрямовані на розроблення методу 
оцінювання функціональних середовищних систем 
підприємства для виявлення умов переходу від од-
нієї до іншої до функціональних зон. 
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COMPONENTS OF INDUSTRIAL-ENVIRONMENTAL SYSTEM OF MACHINE BUILDING 

ENTERPRISE: ECONOMIC CONTENT AND EVALUATION INDICATORS 
O. Gavrysh, K. Boyarynova 
National Technical University of Ukraine “KPI” 
Prosrect Peremohy, 37, Kyiv-56, 03056, Ukraine. E-mail: boyarinovaea@ukr.net  
Purpose. The economic content of industrial-environmental system of the machine building enterprise has been 

proved and the system of its evaluation indicators offered. Methodology. The methods of scientific abstraction, logical 
generalization and synthesis have been applied during the research of the economic content of industrial-environmental 
system of the machine building enterprise; to reveal the enterprise evaluation indicators system within the industrial-
environmental system  the coefficient method has been used. Results. The system that is used to evaluate components 
and the indicators of the industrial environmental system of a machine building enterprise, e.g. subjective, financial 
turnover, production capacity, material and non-material resources, have been described on the coefficients complex 
basis. Originality. The defined environmental evaluation indicators show the results of the functionality of the system 
in the following functional areas: provision, reproduction, expanded and innovative reproduction, economic returns. 
The following coefficients which describe the functionality of the enterprise industrial-environmental system and evalu-
ation completeness have been introduced: financial and investment maintenance of industrial processes, financial re-
sources provision of intangible assets, financial reproduction of fixed assets, reproduction of machines and equipment, 
renewal of industrial production personnel by high-qualified personnel, finance and investment reproduction of fixed 
assets, financial and innovation reproduction of fixed assets, usage of their own created machinery and equipment, 
usage of their self-produced intangible assets, financial returns of production processes, contents of high-tech products 
in profit. Practical value. The system of the evaluation indicators of an industrial-environmental system can be used by 
machine building enterprises for the evaluation of its functionality. References 22, tables 1. 

Key words: industrial-environmental system, functionality, evaluation indicators, machine building enterprise. 
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