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Анотація. У дослідженні запропоно-
вано методичний підхід до вимірювання 
ефективності роботи суб’єктів господарю-
вання у промисловості, який може слугува-
ти робочим інструментом для аналітичних 
цілей та подальшого розвитку відповідно-
го методологічного забезпечення. Діалек-
тика розвитку уявлень про ефективність 
промислового виробництва і якість ціле-
спрямованої роботи підприємств перед-
бачає безперервне удосконалення мето-
дів та показників для її оцінки. Найбільш 
обґрунтовані з них у процесі суспільного, 
економічного, соціального розвитку по-
винні відповідати логіки та існуючим умо-
вам. Розвиток ринкових відносин у сфері 
виробництва і реалізації промислової про-
дукції викликає перед суб’єктами господа-
рювання ведення конкурентної боротьби 
як у ціновому відношенні, так і у напрямку 
розширення номенклатури продукції, що 
випускається. Розглянуті такі показники, 
як частка ринку і фінансові підсумки від 
продажу продукції. Запропоновано вико-
ристання зведеного індексу ефективності 
та інтегральної оцінки якості функціону-
вання промислового підприємства. Такий 
методичний підхід вимірювання ефектив-
ності виробництва на основі одночасного 
обліку і фінансового результату роботи 

підприємства і частки ринку, що отримано 
у конкурентній боротьбі, уявляється більш 
результативним.

Ключові слова: ефективність, прибу-
ток, індекс, рентабельність, інтеграція, 
якість, витрати, попит, частка, норматив.

Постановка проблеми. Виживання 
української економіки у сучасних мовах 
залежить в першу чергу від ефективності 
і якості роботи галузей реального сек-
тору національної економіки, частково від 
промисловості. Це, у свою чергу, робить 
начальним питання проблему про більш 
точну і об’єктивну оцінку результатів 
фінансово-господарської діяльності про-
мислових підприємств, а також галузей і 
регіонів держави. 

Національна економічна стратегія на 
період до 2030 р. (2021 р.) констатує: 
«Результати аудиту дали змогу побачити 
глибокі трансформації методів економіки. 
Україна відставала у 90-ті роки і продов-
жує відставати в розвитку з точки зору 
продуктивності праці, енергоефектив-
ності, доданої вартості в промисловості 
та в сільському господарстві. Причинами 
такої стагнації є відсутність інвести-
цій, поступова зношеність на відсутність 
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модернізації обладнання, повільні темпи 
запозичення та розвитку новітніх техно-
логій та інновацій у виробництві» [8, с. 8]. 
Метою цієї урядової Стратегії є створення 
можливостей для українців як громадян, 
українців як підприємців та інвесторів для 
реалізації наявного географічного, ресурс-
ного та людського потенціалу країни через 
інноваційне випереджувальне економічне 
зростання. 

При цьому необхідним вважається наяв-
ність методологічного підґрунтя для нау-
кової обґрунтованої оцінки ефективності 
та якості функціонування суб’єкта госпо-
дарювання.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Під час проведення цього дослідження 
автори спиралися на праці таких вчених: 
Асаул А. [1], Воронін А. [3], Воронов А. [3], 
Захарченко В. і Меркулов М. [4], Клейнер Г., 
Тамвовцев В., Качалов Р. [5], Колосов А. [6], 
Мацко Н. [7], Осипов В. [9], Петрович Й. 
[10], Трут О. [10], Чаленко А. [11].

Так, Трут О. стверджує: «Категорії 
«ефективність» та «результативність» 
частково взаємопов’язані, проте питання 
їх диференціації залишається одним з 
найбільш актуальних в сучасній науці» 
[10, с. 362]. Осипов В. пропонує принципи, 
завдяки яким можна досягти ефективного 
несуперечливого вирішення питань теорії 
ефективності виробництва підприємства 
[9, с. 16–17]. Воронін А., досліджуючи 
модифікацію ресурсного підходу, наполя-
гає: «Загальноприйнято, що економічна 
ефективність – це показник, який співвід-
носить отриманий результат з поточними 
витратами, тобто ефект який це обумовлює, 
або використаними ресурсами» [2, с. 29]. 
Колосов А. присвячує своє дослідження 
управлінню стійкістю підприємства та 
наполягає: «Організація систематичного 
управління стійкістю підприємства потре-
бує розв'язання низки завдань в межах еко-
номічного управління підприємством: уве-
дення в практику підприємства системи 
рівня стійкості; оперативного моніторингу 
рівня стійкості підприємства в різних сфе-

рах його взаємодії із середовищем; при-
йняття рішень з підтримки необхідного 
рівня стійкості підприємства в даній сфері 
взаємодії із середовищем» [6, с. 239]. Ана-
логічної точки зору дотримується і Захар-
ченко В. з Меркуловим М. [4]. При цьому 
Асаул А. зауважує, що більшість проблем 
процесу прийняття управлінських рішень 
обумовлені відхиленнями від його раці-
ональної процедури: «Так, майже, 60% 
управлінських рішень приймаються не 
шляхом раціонального розрахунку альтер-
натив, а під впливом суб'єктивних факто-
рів» [1, с. 29]. Окремі дослідники [5; 11] 
при цьому більшу увагу приділяють оцінці 
техніко-економічного стану і потенціалу 
підприємства. Так, Клейнер Г., Тамбовцев 
В. і Качалов Р. рахують, що «…цілковито 
разом з темпами росту вихідних показ-
ників (обсяг товарної продукції, виручка 
від реалізації, натуральні показники про-
дажів) розглядати темпи змін показників 
ефективності: прибутку, продуктивності 
праці, фондовіддачі та ін.» [5, с. 259]. 
А Чаленко А. показує переваги застосу-
вання процесного підходу до теорії потен-
ціалів в економіці [11, с. 44]. Мацко Н. 
виділяє дві основні складові виробничого 
потенціалу: потенціал виробничих фондів 
і потенціал промислово-виробничого пер-
соналу [7, с. 69–70]. Петрович Й. зазна-
чає: «…підвищення ефективності діяль-
ності підприємств із серійним характером 
виробництва може бути пов'язане із карди-
нальними змінами застосування гнучких 
виробничих систем» [10, с. 81]. Автори 
цього дослідження, як і Воронов А. [3], 
дотримуються точки зору про важливість 
ринкових результатів від продажу товарів 
або послуг.

Виділення не вирішених раніше 
частин загальної проблеми. Сьогодні 
вітчизняна промисловість зіштовхнулась з 
численними проблемами, які потребують 
детальної оцінки їх стану та вирішення: 
низький рівень фінансування науково-до-
слідних робіт, відсутність тісної співпраці 
наукових установ та промислових підпри-
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ємств, несприятливі умови для розміщення 
виробництва, відсутність смарт-спеціалі-
зації, висока вартість та довготривалість 
підключення виробничих потужностей 
до енергомережі, зростаючі темпи тру-
дової міграції, неефективність індустрі-
альних парків та ін. [8, с. 20]. Покращити 
таку негативну ситуацію може уточнення 
показників ринково-фінансового успіху на 
мікро-, мезо- та макрорівні. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні 
методичного підходу вимірювання ефек-
тивності промислового виробництва на 
основі одночасного обліку та фінансо-
вого результату роботи підприємства і 
частки ринку, що отримана у конкурентній 
боротьбі.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні 
недостатньо говорити тільки про прибут-
ковість та рентабельність як про головні 
критерії ефективності і якості роботи про-
мислових підприємств. Необхідно також 
розгледіти такі показники, як частка ринку 
та фінансові підсумки від продажів їх това-
рів та послуг. 

Зробити це, на нашу думку, простіше 
за все за допомогою наступного зведеного 
індексу ефективності:

E=ЧP(1+R),                       (1)
або

E=ЧP 1�
�

�
�
�

�
�
�
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�

�
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,                      (3)

де E – індекс ефективності промис-
лового виробництва; ЧP= V

Vобщ
 – індекс 

частки ринку (міського, регіонального, 
світового); V – об’єм продажу даного під-
приємства; Vобщ – загальний об’єм про-
дажів; R – індекс рентабельності (витрат 
виробництва); П – прибуток; Фосн – серед-
ньорічна вартість основних фондів; Фоб – 
середньорічна вартість оборотних коштів; 
С – собівартість.

При широкій номенклатурі індекс ефек-
тивності обчислюється для кожного виду 

продукції, що випускається, а потім виво-
диться єдиний, зведений індекс ефектив-
ності роботи даного підприємства:

E
i

i

n

jзв � �
�nE
1 = E E E E

n
n1 2 3� � ��� ,    (4)

де jзв  – зведений індекс ефектив-
ності j-го підприємства; Ei – вид продук-
ції, послуг; n – кількість видів продукції, 
послуг.

Індекс ефективності k-й галузі (регіона) 
визначається за формуло

� �E гал
E

k

n
j

� �
� зв

j

m

1 ,                   (5)

де Ejзв  –зведений індекс ефективності 
j-го підприємства, яке входить до k-ї галузі 
(регіону); m – кількість підприємств, які 
входять в галузь (регіон).

Індекс ефективності національної еко-
номіки визначається за формулою:

E
kгал

k

l

нц � �
�1

1

E

,                     (6)

де Ekгал  – ефективність k-галузі, яка 
входить до господарського комплексу;

l – кількість галузей.
Далі визначається якість роботи вироб-

ництва за допомоги формули:

Kінт= К К К1 2 3

3

+ + � ,                 (7)

де К1 – кількість продукції та послуг, в 
тому числі й сервісних; К2 – якість марке-
тингу; К3 – якість виробничої діяльності.

Можливі різні варіанти оцінки якості 
діяльності виробництва, наприклад, за 
допомоги вагових коефіцієнтів чи інших 
інтегральних показників.

Якість продукції і послуг повинно у від-
повідності з ринковим принципом визна-
чатися наступним чином:

К1=
Qсп

Qmax
� ,                       (8)

де Qсп  – сума балів, які надані користу-
вачами; Qmax  – масимально можлива сума 
балів.
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К1 може визначатися по окремому пара-
метру якості продукції, послуг або в цілому 
за всією якістю товарної одиниці чи послуги. 
При цьому може бути застосована 2-, 3-, 4-, 
10-ти і більша бальна система оцінок, для 
чого особі, яка залучається до оцінки товару 
чи послуги, надається приблизна шкала оці-
нок. В якості експертів можуть бути залучені 
як самі користувачі, так і працівники сервіс-
них, ремонтних організацій, дилери, продавці 
та ін. Чим ширше коло залучених до експер-
тизи осіб, тим об’єктивніше оцінка якості.

Наступна складова інтегральної оцінки 
якості праці виробництва – оцінка яко-
сті його маркетингової діяльності. Вона 
повинна надаватися за такою формулою:

Kмар� � � � � �a a a3 a a a1 2 4 5 6

6
,      (9)

де a1 – оцінка роботи з клієнтами; a2 – 
оцінка ефективності рекламної діяльності; 
a3 – оцінка динаміки залишків готової про-
дукції на складах; a4 – оцінка динаміки 
дебіторської заборгованості за продану 
та відвантажену продукцію; a5 – оцінка 
роботи по прогнозуванню попиту та 
послуг; a6 – оцінка динаміки невиробни-
чих витрат на збутову діяльність.

Далі деталізуємо:

a1� �
�m

i

m

�1

1 ,                       (10)

де β1 – оцінка якості праці з i-м клієн-
том; m – кількість клієнтів;

a2= Pфакт

Vрекл��
,                    (11)

де Pфакт  – фактичні витрати на 
рекламну діяльність по просуванню на 
ринок продукції, що випускається та 
послуг, що надаються; ∆Vрекл  – приріст 
об’ємів фактично реалізованої продукції 
та послуг, що надаються в результаті акти-
візації рекламної діяльності; σ  – норматив 
рекламних витрат на 1 гривню фактичної 
реалізації продукції або послуг.

Якщо a2≥1, то ця величина прийма-
ється в розмірі одиниці, якщо менше, то 
береться розраховане значення.

б3= ���
���

1

2
,                       (12)

де ∆ГП1 , ∆ГП2  – залишки готової про-
дукції в попередньому та наступному пері-
одах відповідно.

Якщо a3≥1, то ця величина прийма-
ється в розмірі одиниці, якщо менше, то 
береться розраховане значення.

б4= ДЗ
ДЗ

1

2
,                        (13)

де ДЗ1, ДЗ2 – дебіторська заборгованість 
за продукцію та послуги в попередньому 
та наступному періодах відповідно.

Якщо a4≥1, то ця величина прийма-
ється в розмірі одиниці, якщо менше, то 
береться розраховане значення.

Якщо прогноз опитування здійсню-
ється строком не менше 5 років, то a5=1, в 
іншому випадку a5=0.

a6= Pнепр
Pнепр

1

2
,                   (14)

де Pнепр1, Pнепр2 – непродуктивні 
витрати в попередньому та наступному 
періодах відповідно.

Якщо a6≥1, то ця величина прийма-
ється в розмірі одиниці, якщо менше, то 
береться розраховане значення.

Остання складова інтегральної оцінки 
праці виробництва – якість виробничої та 
обслуговуючої діяльності цехів, служб, 
підрозділів та виробництва в цілому.

Цю складову, на наш погляд, у відповід-
ності з загальним методологічним підхо-
дом до оцінки якості праці, до оцінки праці 
виробництв логічно визначити за допомо-
гою бальних оцінок підрозділів – суміж-
них виробництв:

K
К К К Кm

mp
підр �

� � � �
�

1 2 3 1

1
,       (15)

де К1, К2, К3 – бальні оцінки якості 
праці даного підрозділу іншими підрозді-
лами виробництва; m – якість підрозділів.

В цілому підприємство в якості роботи 
якого можна розглядати як середню арифме-
тичну чи середню зважену величину якості 
всіх його підрозділів; у першому випадку:
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K
Кi

m mp
підпр i

m

j

m

�
�� �

� �

�� �1 1

1

1

j
,                (16)

де Kij  – оцінка якості виробничої діяль-
ності i-го підрозділом j-м; m – кількість 
підрозділів.

Підсумовуючи, слід зазначити таке. Діа-
лектика розвитку уявлень про ефективність 
виробництва та якості роботи підприємств 
передбачає безперервне вдосконалення 
методологічних підходів, методів та показ-
ників для її оцінки. Найдосконаліші із них 
по мірі суспільного, економічного, соці-
ального розвитку стають неадекватним 
духу часу, логіки, існуючим умовам.

Запропонований методичний підхід 
виміру ефективності та якості роботи 
не є готовим вирішенням питання на всі 
випадки життя, але якийсь час він може 
бути робочим інструментом як для аналі-
тичних, так і наукових цілей.

Розвиток ринкових відносин у сфері 
виробництва та реалізації продукції про-
мисловості Одеської області поставило 
підприємства цієї галузі перед необхід-
ністю запровадження безкомпромісної 
великої конкурентної боротьби як у ціно-
вому відношенні, так і в плані розширення 
номенклатури продукції, що випускається. 
Така конкурентна боротьба вимагає багато 
часу та сил.

Висновки та пропозиції. Сьогодні 
практично всі описані в науковій економіч-
ній літературі методи оцінки ефективності 
та якості роботи мало придатні для прак-
тичного застосування в ринкових умовах 
господарювання, вони дають лише міні-
мальне уявлення про дійсний стан речей. 
Навіть такі показники, як сумарний при-
буток від реалізації продукції та рента-
бельність виробництва, насправді мало що 
говорять про реальну ситуацію на підпри-
ємствах, у галузях, у регіонах та в націо-
нальній економіці в цілому, бо дають оцінку 
цієї ситуації лише під одним кутом – лише 
з погляду інтересів даного підприємства, 
галузі, регіону та абсолютно ігнорують 
інтереси головного чинного економічного 

суб'єкта – споживача. А тим часом він і 
тільки він цілком визначає правильність 
обраної стратегії економічної поведінки 
того чи іншого підприємства.

Запропонований метод вимірювання ефек-
тивності виробництва на основі одночасного 
обліку та фінансового результату роботи 
підприємства та частки ринку, завойова-
ного ним у конкурентній боротьбі, видається 
більш результативним, ніж усі застосовувані 
досі методи. Впровадження у господарську 
практику підприємств показника ринкового 
фінансового успіху дозволить суттєво покра-
щити нинішню ситуацію на них.

Дослідження проведено у межах вико-
нання НДР «Конкурентна розвідка в 
безпокоорієнтованому управлінні під-
приємств стратегічного значення для наці-
ональної економіки і безпеки держави»  
(№ ДР 0119 V 002005).
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Аннотация. В исследовании предложен методический подход к измерению эффективности 
работы хозяйствующих субъектов в промышленности, который может служить рабочим ин-
струментом для аналитических целей и дальнейшего развития соответствующего методологи-
ческого обеспечения. Диалектика развития представлений об эффективности промышленного 
производства и качестве целенаправленной работы предприятий предполагает непрерывное 
усовершенствование методов и показателей для его оценки. Наиболее обоснованные из них в 
процессе общественного, экономического, социального развития должны соответствовать ло-
гике и существующим условиям. Развитие рыночных отношений в сфере производства и реа-
лизации промышленной продукции ставит перед субъектами хозяйствования задачи ведения 
конкурентной борьбы как в ценовом отношении, так и в направлении расширения номенкла-
туры выпускаемой продукции. Рассмотрены такие показатели как доля рынка и финансовые 
итоги от продажи продукции. Предложено использование сводного индекса эффективности и 
интегральной оценки качества функционирования промышленного предприятия. Такой мето-
дический подход измерения эффективности производства на основе одновременного учета и 
финансового результата работ предприятия и доли рынка, полученных в конкурентной борьбе, 
представляется более результативным.

Ключевые слова: эффективность, прибыль, индекс, рентабельность, интеграция, качество, 
издержки, спрос, доля, норматив.
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Summary. The study proposes a methodological approach to measuring the efficiency of business 
entities in industry, which can serve as a working tool for analytical purposes and the further deve-
lopment of appropriate methodological support. The dialectic of the development of ideas about the 
efficiency of industrial production and the quality of the purposeful work of enterprises presupposes 
continuous improvement of methods and indicators for its assessment. The most justified of them in 
the process of social, economic, social development must correspond to the logic and existing condi-
tions. The development of market relations in the field of production and sale of industrial products 
poses for business entities the task of conducting a competitive struggle both in terms of price and 
in the direction of expanding the range of products. Considered indicators such as market share and 
financial results from the sale of products. The use of the consolidated index of efficiency and integral 
assessment of the quality of the functioning of an industrial enterprise is proposed. Such a method-
ological approach to measuring production efficiency based on the simultaneous accounting of both 
the financial result of the enterprise's work and the market share obtained in the competition seems to 
be more effective. Scientific substantiation of the managerial decision concerning increase of quality 
of functioning of the industrial enterprise in itself difficult task which demands the complex account 
of the reality, knowledge of qualification of managers making decisions. At the level of an individual 
enterprise, the proposed system of indicators can serve as a basis for increasing the average wage of 
employees during the conclusion of collective agreements between enterprises and trade unions. This 
criterion of the quality of management and the level of efficiency of industrial activity of an industrial 
enterprise is to achieve the optimal value of output of products or services with a certain amount of 
neutral and other resources in a certain period. Keep in mind that for each performance indicator, it 
is possible to calculate detailed partial indicators, ie those that characterize their individual segments.

Keywords: efficiency, profit, index, profitability, integration, quality, costs, demand, share, standard.


