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Методологiчнi оенови оцiнки ефективноетi викориетання

виробничого ПОТСllцiалу lIiдприеметвАПК

у сmаmm; GUС(iimЛI1/1O nробле.\f//, ЩО пов'язан; з ,lfеmодо.'/ог;f'I()

OlIillKlI ефеЮllll611ОсmiвUКОРIlСПlО/lШ/ 6UРОП//1I'1020 поmе//цiплу гплузеi,

А17}{, юкреАIG сiлы.:ькогогосподарст6и, В зв'язку з lfllAl I/аведе//о Ю/Q

сuфiКGl(iя .методi" eKOIfOM;LI1IUX дослiд.Ж'СnЬ за ранго,\! iX З1lG'IШlосm;

та система зага'/ЫfllХ та сnецuфiЧJ/lIХ mЖG'Jlfllкiв ефекmuвносmi ви

KOPIICl1lйlllfJi 6uро6I1UЧО."О Ilоmеllцiалу пiдпрuс.",сmв, у ПЮМУ "llел; агра·

рlfого сектора. РОJроблено llлгОРUI1Ш 6U:JIIGче/lUЯ та )'nровлiння еко

1I0~";Ч}{ОЮ ефеКJ1IU6нiсmю 6иро6Нllцmва.

111 art;cle аге eluciduled {Ife J)1"obIems knitled ~vitJI иsе effective"es!i

eslimalioll mеtlюdоlоку 0/ producrio/l illduslries pOlenlial, specifically
agricullllre. 111 lie H/ilh 111Q1 is direcled а melllOds classificalio" о[ есо

IlOmic researcJles /ог grade o/lllftir imрогtош olld sYSlem о[ Ееllега/ alld

specijic indexes о/use cffectivelless о[produclion ellterprises potemial, ill

tl,at nитЬег, agrariall {о sector. Deve/oped а determinalioll а/ЕОГЫl1"

and managemelll Ьу eco1lomic effccti\'c1less 0/prouuclion.

h:ОЛIКОва ()леш!. Irnшiшш - аСfll[ШНl

НаУКМл. Te~la днсерт.щiЙНО["Q ;юслiд·

ЖСIIJIЯ: "Оцiнкз ефеКnIВНQет; IIIIХОРIIСТЗНIIЯ

IIltрООннчоro flOТСнuiалу l1iдпрш:мс..'тв лПК".
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Затяжна кр!i3З сiльеького господарства завдanа

знаЧНQГQ удару по eKOHOMiui "1Jз'IIIИ. За даю1МИ

Держкомстаry, загалышй ввп з 1990 по 1998 р р.

зменшився на 60% (у ц;нах 1990 р.), реалышй дохiд

населения (млрд. ПОСТ. рублiв 1990 р.) - на 90%
(з 70,0 до 7,2)[1].

Стан сiльськоro господарства в Y,,-рЗ'lнi пр

ШИЙ, нiж У бiльшоcтi iнших J..'Рз:iн iз перехiдною

еканамiкою, досить порiвняти ЙОГО, IiЗПРШ<Лад, 3

З'l'зрним ce"''i'OpoM УroРШIiНИ, ша складасться пе

реважно з великих rocподарств, УН зi CТPY"I)'pOS3

ним переважно дрiбними roсподаретвами аграрким

сектором Пол.ьщi. Потенцiал харчовоУ промиславо

cтi та сiльськоro roсподарства в YкpaYHi, вищий.

нiж У будь-якiй iншiй кpai"Hi КQЛИШНЪОГО СРСР,

лаки не використову('Ться. За даНI1.\Н1 Державного

KOMiтeтy статистики, показники виробющтва ЯК У

рослинництвi, так i в тваринницгвi рiзко знизилися.

3 1990 р. по 1999 р. виробющтво в""ово', npoдукц;',

сiльськоro господарства Украi'ни (у порiвняльних

uiнax 1996 р.) зменшилося в 2 рази (на 24,7 млрд. I])H.)

[1 ].

3 2000 року, пiсля У'ворення нових форм влас

Hocтi та органiзацiйних структур. вшмi'шcrься де

ЯКИЙ ruдйом У сферi al])apHOГO виробюшrвa. Тому

В лершу чергу ие зростання пов'язують з реальною

ПОЯ80Ю npиватноro власника - зеro.wероба. Але при

ватна власнiсть не с панацe€Ю вiд Bcix економiчних

проблем та негараздiв.

Наведемо при клад. Якщо виробник продукw'i

зацiкавлений в отриманнi якоr.lОга бiльшого I1рибу·

тку в короткостроковому перiодi, головною метою

йоro дiяльнoc1i буде максимiзацiя дoxoдiв

(критсрiй ефеК7ИВНocтi). Як npавило, збiльшения

npoдуюjj', в С;ЛЬеькому rocno.'tapeтв; вирООlDIКИ

ДQCЯraIOть за рахунок розширення лосiвних rulОЩ

при незмiннiй кiлькостi iнших факторiв виробницт·

аа (вiдсyrнiсть капiталу в деякiй Mipi замiня( праuя,

anе процес взз€мозамiни, як вшомо, не безкiнсч-

HaYKOBi працi

ниЙ). Таким чином, за законом сладкоУ вiддачi,

збiльшения ВI1КОрИстання одного з факторiв вироб

ннцтва (В даному випадку - землi) прн фiксованостi

iнших (калiталу та працi) лризводить до послiдов·

НОГО зниження вiддачi ЙОГQ застосування

(знижеЮIЯ продуктнвностi землi), а значить - зии·

жеи.ня ПРllбуткiв.

В Yh.-раi·нi сьогоднi серед землевласникiв лере

важають ca.\fe тaKi "вироБНИК~t~'. Для прикладу на·

ведеro.ю Hacтynнi данi: розораНJСТЬ сiльськогосло-

дарсью", yгiдb C"rnHOM на 01.01.2001 р. в Миколаiв

ськiй облаcтi в cepeДНl,oMY C"rnновить 86,2% (табл. 1);
в сiльськогосподарських: пiдПрИЕ:мствах - 91 Д%,
шо на 3,6% переВИЩУЕ показник 1999 р.; хоча в

Пр~lВатних пiдлриемствах станом на 01.01.2001 р.

piвetlb розораностi в порiвняннi з 1999 р. дещо зни·

зився - на 0,3%, anе BiH лишаcrься надто високи.\t 
91,8%.

Таким чином, у розрахунку на одного мешкан

ця (станом на 01.0] .2001 р.) в Микола"iвсы<iй облас

тi припада€ 1,56 га сiльськогосподарських: yгiдь, у

тому числi 1,32 га рiллi, а по €sponi в серсдньо~tу

ui показники становлятъ BiдnoBiднo 0,44 га та 0,25 га

Дr1я ТОГО, щоб ЗМУСIПИ вир06ника вкладати

кошn{ в розвиток культури землеробства, пiдви·

шення родючocтi гpyнry, професiйного рiвня робiт

никiв та таке iH., недостатнъо Hi 3ДМlНiстраТItВНИХ

покаранъ, Hi переконань у екологi'lнiй небезпеui

через ВИСОКИЙ piвeнъ розоранocтi. €диним вагомим

аргументом, таким, ЯКИЙ одразу перекона( сiлЬ·

госпвиробника, буде зменшення доходу, пов'язане

з нерацiонanьним використаиням ГJрИроДНОГО ре

сурсу - землi. Або ж - якщо виробник побачит!>,

скiльки вiи недоотримав лрибугку з TiEY Ж ПрИЧИНИ.

П!пання в тому, Чll зможе керiвю[}( зробlПИ вiдпо-

BiдHi розрахун:ки та ВИСНОВКИ про ефективнiсть чи

неефективнiеть дiяльностi його пiДПрИЕМства.

Са.\1е з метою вирiшення цих завдань здiЙсню·

crЬСЯ ouiHKa ефепивностi використання виробни-

Таблиця 1
CTynillb 811КОРIIСТ311НЯземелынtХpecypciB у Миколз"iвськiйоблзстi

Всiкатегор"господаретв
Сiльеькогоеподареькi Приватнi пiдприtметвз,

Показники пiдприtметва в т."I. фермереькi

1999 р. 2000 р. 2001 р. 1999 р. 2000 р. 2001 р. 1999 р. 2000 р. 2001 р.

CTyniHb освоення земельних
81,9 81,9 81,9 91,5 91,2 97,0 94,9 95,4 97,0pecypciB

PiBeHb розораностi 86,1 86,1 86,2 86,4 86,0 91,0 92,1 92,7 91,8

Питома вага рiллi в площi
84,6 84,2 84,3 85,1 84,5 89,4 87,1 88,1 89,1

ciльгocnуriДЬ
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ВИД1-

(' одсржшmя \lЗ-К-

!'схно;югiЧJJi, "'О1Ю,',,,

СОl(ii.L'IЫЮГО рошнт!С}' колскпшу. СТ)'Пl!Н. Iюсягнен-

ня IЮР\Jа:п,пшого жипя

За~'JСЖ!Ю пi,:( ЕКТ:ШНИХ видiв 1'()'''''ТI(''

;шють 4 гpYТiH

СОЦJ3ЛЬНl га органi:заlliЙнi. ВИIЦСJ-Iaзнанj автори

впажJ.НЛЪ. НЮ НС; lJК,В<1пi фактори iJiJOTI, на PC:JY'JН,'

СИЧд..':IЬНОГО ,'lOXO~::I)'.

Сонiа.:IЫШ ефеКТИiшiс-п. хараК'IСРИJ)'t

в Сi<ОIЮ\1iчнiй [8; 91 ВИJ.li:rяютътри

НИ.JИ Сlлы::t,КОГОСПОjЩРСЬКОГО пироб-

нинтва: та соцiШ11,!!j-.

ТСХ!Ю.:ЮI'iчна сфективнiеп.. харакгериз)-'(

ВI,IКОРИСТШJНЯ внроОllИ!lтпа. Ряд

7] ОС.!ЮШ'ПiМ КРi1л~рiС,\1 ТСХНОЛОГ1ЧНО'(

HOCТJ нважаюТfо \-j,lксима .."Н,]!ИЙ Iшхi;1

ОДШ'ПJЦJ )(~МСЛ,]!ИХ PlT)-'Р()I-\ а60 стада тнарШI IТрИ

ГТрИрО.ЛI0ГО серсдоы--rша 1 )1,отримання

сr<ОJюсiчно'j рiвноваги.

ЕКОНО\liчв-а сфективнicть розглядастъся як

виробничих ВС:НЮСИ!!, яка харак-

терюус Вl1роuнинтва ПРО;lУКitii", Кrи~

aHa:I\TJiI\:

Але Hci BOIIli.

')( t997 рон!

)' J99x

чаютъ KOIIKpCT·

L"Ш'L') пjДПРИЕ:\1(тва.

\1С'Т'О.'lИК;:t ПРOljе2JСН'

оцiнки iнвеетицiйно'( лри

га органi:шцii-J ') 200]

(обi-

отrи~

'Ы_'Jежат.и шд Т010. ЯК) чет\)-

та

]'(>го. вказшлмс'гопики ло:шолянпъ Olll]!И~

використовувати

ГГОГ,)lfГГ1"И CXCf.-1И. МСТО/lИЮI та "',0'-\''),

ПО.'lягас :> ГО.\1у, що на СЫ)ГОilнi не

ГaJJУ3ЯХ ПРО"Ж:'IJП"СJI; Jюм)труге

\iстодика

ваб:JJjВОСТJ

\iстопнка СJСli.t].1ання 6iзнсс-планiв

\-j(:ТО,:JИЧНJ

I.iC при:шачсння 1ЛШl1С чаСТКОЕО

:\О110\1О(ТI1 у ~;i'Iiйснсннi O!lIHIC!j

чого

\1'iНИХ

,'[0.'101'110

К'ористання нироСНГН'!

У 1997

ня поглиблснOJ'()

стану

C,}HIJ[J}( ilеРiЕаВJIИХ \1СТОДОЛОГlЧIНtх реко:,;тсн

Jiщiй, якi б j[(У:liЮ,'jч'Ш ШЛН(Jl]ИТИ c(JJCKTJ-шнiсл) 13\-1-

кi"']ькiсть Яf\ вiТЧ!ПНЯ!IИХ, ЛШ i Шl)vоi:юlИХ наУКОRИХ

виданъ з )тано·] проо;]см

ана:1В наУIШШ1Х видань ~5 ГП·-fТШН, Оl1iнки

ГН тiлыси зикористаних реС)'J.!СШ !

а6СОПЮТJ10 не bpaXOB)'!-(1ТЬ УСЬiJГ() наявного Iюте]щi~

аnу, нсаикористаних мож'швостсЙ.

Гакий пi,:rхiiJ не Jшше IШКрИВ:НОС PC3)-':lIo-

']lIПI,Н,1I:Л ,ше й '3fIижу( PIBt:Hb ДОСТОИJрностi

;НО j

О(VJlШl" ДОСЯ!"

РО3ГЛЯН)-"В aKa~

За (\ого слова-

,фекпшнiеть Rиро6НИJлт;а цс скотюмiЧJ:Е:1

що вi2106ражэс \1схан!зм Ф\IIII<IlЮI,УВIIШIЯ

СИЛ J виробничих BlДHOCJjH) чка пока

функн!он)'тщнн.я заеобiв, пред

ро60ЧО"! сили [8]. E?oIIa ШI31Iачас суть

про!tсс): Вlтптюрення 1 характеризус

'ty(

МСТ1В

Ti В СКОIЮ\-liчнi~j :нгераТУРl впсрше

,']с\шс влсплл се С:ергсгв [!
1\\1-1,

жас ВИКОрИС1 ання виро6ничих Cl-Ll У процеСl Rиро6-

тати ЯК праШ'IЛО, в С, '" 11I'10C'

ш,вначас КО!\'JILIСКСНИЙ характер оцiНЮ:l СI!)С'ШШIЮ

Cll ВНРО()НИllilВ",

НСННЯ ОСJIО!:ШО!"ме'ги, ШО залежитьBi,J, СИСТС\'J и CKO~

НОМiЧliИХ заКОI1JВ етосовно сусшлыюго та IIСЖiJIГIУ

Э,льного вiдтворення [·10).

Ряд CKOH:OMicTiB [J О; 11; 121 бiлъш РОЗШИРСfJО

РО'JГ.:J}I/'Щ1ОТЬ ВНДН ефективноетi, тобто ПОС)lН)-'НУiЪ 2
ОI\:РС\1\ види сфСКГИВJ'f()Стi в одн:у ГРУП)- i I!рИ цьому

ВИ;llЛЯЮТЪ виро6НИЧО-ТСХJlОЛОП\!НУ, вир06ничо·,

CKOIIO"ii"IIY i сонiJлыю~економiЧI1)-" ефеКГИШI!СТЬ,

Пешя)';я ВlIроi)Ш1чсне:ШIШ'П'!

'3 орга!IJзацiУ

за Ж)'jЛШ;ТЫЮ-

r(;ШШВ рО:Н:ШТi<)

Il;Iпри(мствах аГРОПРО\lИС

\'з. в ССЛЮ!СI,КИХ

на

екла)1i.НШЯ та ВС'(

га ведс!шя

ордерною

лового КО\lПJ1СК(У'

lЧС'(ЛДi-tЧНJ

мерс;,к"х.) ГОСПО.'IаРСТIШХ але BO)IH pCl3p06.'lCHi

\12ТОЮ !Jсганоплення с,.'{и\!их правил на пiд-

JJршмсгвах ЛПК та в селя]JСЬЮ1Х

ГOCГloдapCTBax.

перед гюстас складне питан-

який са\1С \ктод, Щ!Ji ::щ\йснсннi (щiнки сфеjО'И~

вност! викорисгання виро6!IИЧОГО гютеНЦ1,ШУ' f1iJt ..

ГlРИ(\-1С"ПЧI~ :Ектос()вуватн. ОСtcUIЬКИ ВС:Iика

ЗJшчеiШЯ сту'леня ll!!ШШ)-" виро6НИJпъа на

сфСК'ГИRнiс-п·. дjЯс'lьностj господарства ПРО80ДИТЬСЯ

OHfHK3. використання вироб1JИЧОГО потс}щiа;JУ пiJ-l

ПрИС,МСТR аrгарного сектора.

RПрС'ОIШ"ЮГО потеJ-!l!!iJ- J\иЦ'Т'ва, J 1.1е c~ в ПСРШ)' ЧCJХ)-", ГlОХ1Д!JОЮ TCXII(HOlT/~

110'( лiДCIJСТе\ПJ,

Cohia,/]1,HO-СКОНОl\1iчна виражас

меЛl виро6НJ1!\тва, а вироб!IИЧО~

!СХIЮЛОГIЧНi1 1 ниробничо·,економiчна - :шсiб Yi до

сягвення [·(0).
вченi ДСIЦО ПО"ll!ШО\1)-; БИ3Н(}Ч3

ЮТЪ с)ггшсть га критсрil" сфектиююетi виробництва.

викорнставня

ДО'jВОЛИВ ШООНlII Т,IЮ ВИСJ!ОВКИ.

Економiчна ПII""':ПIВIIIС 11, с1..;lЬСЫ(ОГО госпО}щр~

агогlШ'ПЮГlil катсгорiя, :амс з \'IСТОЮ ВН-стна
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ВОНИ наголошують, що ефекmU8niсmь у 8uр06ниц

тв; досягаеmься тод4 каш фiр.\ш uе .ноже змен

шumu варm;сmь вuробmщmва nевного Фil..·С08О1юго

06ся;у mmусА.У 1'1;11010 оБСЯ2iв 8uкорuсmаnuя фак

mopi. I1l1роБНIIl(тва (14-18]. 8иробннча ефе .....'18

HiCТb, у СВОЮ чергу, потребу€: досягнеtlllЯ ДВОХ

умов:

а) технологiчно'j ефективноетi, яка 0значае,

ща фipма ДОСЯГ8€ максимально МОЖЛИВQ

го випуску продукцi'{ при затратах наявних

pecypcis;
б) еканомiчно'j ефективностi, яка Dзначас, що

фiрма використовус таку камбiнацiю фак

Topie виробництва, що мiнiмiзусться вар

TicTb виробництва дэн ого обсяry продукцli.

На OCHOBi Вl1щесказаного зробllМО узагальню

ЮЧИЙ B~ICHOBOK. для НЭОtlиостi представнмо йога у

табличному внглядi (табл. 2).
Враховуючи вищесказане, можемо зроБИТI1

внсновок: якщо виробннк при ВI1зна 1lеннi оuiнки

ефеnивноcтi використаllНЯ виробничого потенuiа

лу пiдприемства буде 8и.користовувати меТОЩ1'lнi

пiдходи або тiлЬКI1 вiтчюняних, або ж лише зарубi

жних lIayKoBuiB, достовiриiсть ОТРllманих результа

Tiв буде низькоlO.

ОбгруН1У€МО це зауважеllНЯ.

Перша гinоmеза. ВimЧllЗНЯl1а uаукова ду.ш.:а

nеmОЧIIО вtlЗnачас nРОО,\lеm OZIiUKll ефеКnlll6uосmi.

Предметом оuiн:ки за вiтчюняною методолоri

ею ( використанi ресурси, а за постановкою про

блеми - невикористаний ресурсниЛ noтeHuian, на

явнi виробничi потужностi господарства. Таким

чином, завдания оцiНЮl ефективностi ВИКОрИeldННЯ

виробllИЧОГО потеlщiалу зводнться до ВИЗll3чеlШЯ

максимального (технологiчно припуетимого) рiвня

використання факторiв виробннцтва та розробки

тако'! комбiнацii' розподiлу pecypcis, коли еже немо

ЖJШВО перерозподiлити наявнi ресурси, щоб збiль

шити виnyск одного економiчного блага без змен

шеиня випусtl.'У iншого (Парето-оптимальний роз

подiл pecypciB).
Якщо KepiBHIIK сiльськоrocподарськоroпiдrrpи

смства користусгься метОДИКОЮ, яку пропонують

вiтчюнянi HayKoBui, за резУЛhТзта:l.Ш оuiнки ефек

ПfВlюстi використання виробничого потенuiалу,

BiH внзнач,пь piBeHb та ефективнiеть використання

КОЖНОГО факгора виробн~щтва окремо - капiталу,

землi та npaui; в такому разi завдання оuiнки не

буле ВИКО вано:

1) виробничi фактори оцiнюються окремо, а

не в cyKynHocTi Ух дН на ефективнiсть вира·

бництва; таким чином, при визначеннi мо

жливостеи росту продуктивностi (вiдцачi)

HayKosi працi

кожного окремого ресурсу не враховують

ся критерi"i росту та обмеження кiлькоетi

iнших факторiв виробництва;

2) дана методика точно визначае кiлькiснии

cтyniHb використання pecypcie, але не усу

вае похибки щодо якiсного рiвня - Bci пока

зники продуктивносТi (за винятком нарми

прибутку) розраховуються з урахуванням

лише випростаних pecypciB i нiяк не врахо·

вують невикористанi виробничi потужностi,

Щоб уникнути вказаних помилок, пропонуемо

використовувати як 1радицiйнi, так i HOBi (для укра

'!НСЬКJlХ Вllробникiв) методи (див. табл. 2, "Методо

лоriчнi пi..'lXОДИ, якi застосовують ДI1Я визначення

оцiнки ефеf".'ТИВностi використання реСурсНого по

тeHuia..1y виробииuтвa", зарубiжна наукова думка).

Першi ДОЗВО.аять повнiше охараперизувати кожен

фактор виробниuТ8Э, другi - розробllТИ найкращу

lx комбiнаuiюз урахуваннямкрJПeрiюефе,,"'ТИВНocтi.

Др)'?а гinоmеза. lc1fуваш{я сnецuфiч1lttX галузе·

вzа осоБЛU8()сmей, якi I/e opaX0601/0 зарубiж'НОЮ

Ifауковою думкою.

Спсuифiка виробництва в галузях ЛПК, зокре·

ма в рослинниuтвi, викликас необхiднiсть враху

вання спеuифiчного ресурсу - зе\шi. Тому при за

cтocyBaHHi Meтoдiв, якi пропонують зарубiжнi нау

KOBui, необхiдно оuiнювати, кpiM капiталу та працi,

ще й землю. При здiйсненнi оuiнки З метою визна

чення Найефе .....lIвнiшого перерозподiлу pecypciB
необхiдно зважати на тaKi епеШlфiчнi риси даноro

факroра вироБНИU11!а:

1) використання землi обмежене "1"1 масшта

бами та технологiчними вимогами до вико

ристання даного ресурсу;

2) фунт здатнии вiдноелювати i HaeiTb пiдеи

щувати свою продуктивнiсть (родючiсть).

Слiд вiдзначити, що вiтчизняна методика та·

кож не повнiстю врахОВУС ui особливостi. За вiтчиз

няними методиками пропонусться розрахунок ком

мекеу показникiв: BapTicTb валО80i' продукuii", np~t

бyroк, повна собiвартiсть реалiзовано'j продукцi"i та

iH. Взагалi показники собiвартостi npoДYIЩi'i, варто-

cтi Баllово'i пролукuii', виручки ВЩ реалiзацii' та nplt
буг ...'У мiетять ваЖJ1ИВУ iнформаuiю про результатit

дiяльностi, але не MO)f..yrL буш використанiяк ""1JИ

терiй оцiНЮI ефекгнвностi господарюВЗЮlЯ,оскiль

ки жоден з них не вiдобража(ефективнiеть8HKOPIl

стання pecypciB. Таки.м~I, що посднують у собi ви·

щеперелi1lенi, (. показники рiвня рентабельностi та

норма прнбyrку.

у методологiчному вiдношеНlli перший показ·

ник характеризу( ефективнiсть використання виро

бничих витрат (при YMOBi, ЩО даний показник роз-
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раховують за даними за виробничий piK), а другий

- виробничих peeypciB. Спi.ветавляти ui два показ

ники з метою визначсння оuiнки ефективноетi ви

користання виробllИЧОГО потенцiалу не можна. Це

обумовлеllО: по-перше, рiЗНIiМ змiстом прибутку

Biд реа.пiзацi"i та балансового лрибутку, якi застосо

вуються для розрахунку вiдповiдно до рiвня pellTa-
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белы-юстi та норми прибугку; по-друге, якщо пока

ЗIIИК норми npибугку розраховують за календарний

piK, то в такому разi до оборотних фондiв вюпоча

Е1ЪСЯ незавершене виробюштво, яке вже мiстить

левНI Вlпрати.

Тому запропонованi показники рiвня рентабе

льноетi та норми прибутку, ЯК ","Х тлумачить чинна

ТаБJПIЦЯ 2

Порiвняльна характеристика Зарубi"на наукова думка 8iтчизняна наукова думка

CyтHicTb поняття - це ОДИН можливий
- це оцiнка результату Дiяльноетi

"ефективнiсть виробництва" найкращий результат

Критер;й ефективност;
- максимум випуску продукцi"i - максимум виходу продукцi'i з одиницi

виробництва
8икористаного ресурсу

- MiHiMyM BapТOCTi виробництва - максимум доходу

CTyniHb використання pecypCHOro - максимальне використання - ·рацiональне" використання

noтенцiалу наявних факторiв виробництва факторiв виробництва

Завдання оцiнки ефективностi - визначити Паретооптимальний - визначити шляхи пiдвищення
використання ресурсного

розподiл pecypciB продуктивностi одиницi ресурсу
потенцiалу виробництва

- правило найменших витрат (/east cost - графiчнi методи;

combination ru/е of resources); - статистичнi методи;

- правило максим;зац;'i прибутку (Profi/ оцiнка використання земельних упдь:

maximizing ru/е); - розмiр, склад та структура земельних yriAb
методи аналiзу: (за видами);

- гранична норма технологiчноro замi- - розмiр, склад та структура посiвних площ;

щення (кап;талу працею) (margina/ гate - навантаження худоби

01 tесhлiсаl substitution (01 /аЬог lог на 100 га сiльгоспуriдь;

capitaQ); - землеозброенiсть;

- аналiз карт iзоквант та iзокост - якiсть фунтiв;

(ana/ysis of isoquant mар & isocost mар); оцiнка продуктивностi землi:

графiчнi методи: - врожайнiсть;

- д;аграма (ящик) - вихiд продукцi'i тваринництва в розрахунку

Еджвонта для виробництва (Edgvort на 100 га вiдповiдних yгiдb;

Ьох diagram); - вих;д прибутку та валового доходу в розрахунку

- контрактна крива для виробництва на 1 га земельних yriAb;
(pгoduction contract cuгve). оцiнка використання KOpMiB:

Методологiчнi пiдходи, якi застосо- - продуктивнiсть худоби та птицi;

вують дnя визначення оцiнки ефек- оцiнка використання трудовиi pecypcis:
тивностi використання ресурсноro - склад та структура трудових ресурс;в

noтенцiалу виробництва (за BiKOM, за piBHeM освiти, за стажем,

за piBHeM квалiфiкацi"i та iH.);
- pieeHb використання трудових pecypciB;
- продуктивн;сть працi;

оцiнка використання основних та оборотних

коштiв:

- структура основних та оборотних фонд;в;

- структура устаткування (технопог;чна та в;кова);

- величина власних коштiв та i'x частки

в загальнiй CyMi джерела;
- коефiцiент покрипя;

- частка власних обiгових коштiв У загальнiй CyMi;
- частка довгострокових ПQзикавих коштiв

у загальнiй cyMi джерел;
OCHOBHi узагальнюючi показники

ефективностi:

- pieeHb рентабельностi галузей;

- норма прибутку
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НИХ умов (кiлькiсть опэдiв, темперЭ1ура повiтря,

кiлькiсть сонячних nHiB та iH.) з метою визначення

ix впливу на результати дiяльностi.

Треmя гinоmеЗG. Вiдсуmlliсmь вimЧU3I/Я!Ю20

досвiду здiliСllеllUЯ оцiнкu ефеЮnU6110сmi вuкорис

П/Ql/ffЯ 6uро6ничого nоmеН1jiалу 6 умовах сmанов·

леНIfЯ llOeoi сuсmе,Иll економiЧIfUXвiдНОСUIf.

Розвиток ринкових форм пiДПРИ€МJшцькоi'

дiяльностi вимаra€ Н08ИХ пiдходiв до органiзацi'( i
керування фiрмою.

Система РИНК080i' органiзацii' мiкроекономiки

ВЮlЮча€ в себе маркетинг i мене.ilЖJ'Аент.

Реaniзаuiя принципiв маркетингу забезпечу€ть

ся за допомогою цiлого набору методiв маркетин

rOBo'j дiяльностi. До числа найбiльш важливих на

лежать:

планування системи i piBHiB цiн, викорис

тання рiзного роду знижок i пiльг.

Але, на жаль, вiдсугнiсть nOCBiдy проведення

подiбних дослiджень гальМ)'с впровадження даних

методiв ушироке застосування. Як наслiдок, вира

бники на праl\ТиЩ частiше приймають iН1у·iтивнi

рlшення, не в змазi провести рацiональну оцiику

проблеми чи rurгання.

3 iншого боку, значно знизився piBeHb достовi~

PHOCTi традицiйних джерел iнформацi"i (статистичнi

звiти, публiкацii" галузевих MiHicтpiB та iH.), оскiль~

ки, за оuiнками експертiв, масштаби TiHbOBO·j еко

номiки досягли близько 60%).
Така ситуацiя висувас HOBi вимоги до викорис

товуваного в дослiдженнях iнформацiйного MaTepi.

элу; потребу€ розроБЮ1 спеuiалъних методичних

пiдxодiв до вивчення i оцiнки НОВИХ економiчних

явищ (TiНbOBoT економiки, ноnих форм roсподарю

вання та iи.) (табл. 3, "Логiчне моделювання",

"Iнформацiйне моделювання", "Методи формалiзз

ui·j екаиомiчних умов", "Соцiологiчнi та маркетин~

roBi меТQДИ").

На oCHoвi вllщесказаного, з Аtеmою mд6uщеН1/Я

ефекmU6flOсmi оцiнкu вuро6JfUЧого nоmенцiш/у niд

npucwcmaАЛК, .можел1Озаnроnонувumumаке:

1. 8uзначuтu ранг методiв, ЯК; дозволять

удоеконалuтu процее оцiнкu ефектuвнос

т; вuкорuетання вuробнuчого поmенцiалу

галузей АПК, зокрема аграрного сектора

(табл, 2, "Методологiчнi пiдходu

методика [2; 5], не можуть бути критерiем оцiнки

еканамiчноi" ефективноетi виробничоro потенuiалу,

оекiльки Ух використання може привести до похиб

ки у розрахунках. Так, piBCHh реНidбсльноетi не

визнача€ Сl)1liиь використання усього наявного

виробничого паТСI·щiалу господаретва, а лише ви

кориетаного (у промисла80етi ui двi Karcropi"j спiв

падають за умави ЛОБНОГО залучення до виробни

чоro проuссу наявних основних засобiв), а показ

ник норми прибутку абсолютно не BpaxoBy€ такий

важливий елсмснт виробничого потенцiалу, як зем

ля, оскiлЬКИ за 8казаними вище методика.\1И собiва

priCTb продукцi"j ЖОДНИМ ЧИНОМ не враховус вартос·

тi земель як засобу вироБJ-Шuтва.

Щоб уникнути похибки при вюначеннi оцiнки

ефективноетi використання виробничого гютеицiа

лу пiдлри€мства, застосовуючи показники норми

прибутку та рiвня рентабельностi, краще викорис

товувати показии:к норми прибутку, як йога тлума·

ЧИТЬ Т. Хомчук [19]. Вiи зробив вiдповiднi перетво

рення формули Бизначення норми прибугку: якщо

формулу норми прибутку (i чисельник, i знамен

ник) подiлити спочатку на розмiр площi посiву

вiдповiдноУ кулыури, а nOTiM - на BapTicTb TOBapHo'i
продукцiУ, отриманоУ в розрахунку на 1 га посiвноУ

площi вiдповiдно'i кулыури, то формула остаточно

буде мати вш'Ляд:

Н" = [(П'/ТП)/(l/ТП+А'/ТП+

+ М'/ТП+Т'/ТП+I!'';ТП)]х100% (1)
.ае ТIl - BapTiL.'b tobapI-;оi' продукцiУ в розра;хунку lIа

1 га посiву КУ':IЬТ)'РИ, '1'Н.; П'[ГП - рентабеЛhнiсГ/,

продажу продукцiУ, грн.; l(П j - землеСМlliеть, I1'H.;

А'(ГIl - фондоемнiеть, грН.; М'(Гll - MaTepia.'10CM
I!ieтb, r1'H.; Т'/ТП - трудо€мнiсп., грН.; 1I'в/ТП 

CMlliCl'!, НШСIМНИХ витрат, грIl.

Специфiчною рисою галузi сiльського госпо

дарства с перевага в аграрному cel\Тopi високоiнте

грованих roсподарств. Тiсний вза€мозв'язок галу

зей на таких пiдпри€мствах вимага€ обов'язкового

вза€мозв'язку ШIанiв 1Х розвитку. Для врахування

цих особливостей необхiДlIO застосувати neBHi ме

тоди СЮlэдання nланiв (табл, 3, "Планування, про

гнозуванtlя").

Icнy€ ще одна специфiчна риса - дiяльнiсть

галузi сшьського roсподарства TicHO пов'язана з

ПрИрОДНОЮliматичними умовами. Тому при визна

ченнi економiчно·j ефективностi сiльського госпо

дарства доцшьно ВКJlючати етап оцiнки ПрИрОДНИХ

умов, оскiльки бiльшiсть факторiв природного се

редовища, через вnлив на них результатiв госпо·

дарськоi' дiялыlOСтi, нестабiльнi (рис. 1, "OuiHKa
npиродних умов"). Це оuiнка npиродноклiматич-

•

•

•

аналiз зовнiшнього середовища;

аналiз споживачiв, як реальних, так j поте

нцiйних;

вивчення iснуючих i планування майбутнiх

ToeapiB;

планування руху товару;
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(показники та метОди), якi застосову·

ють для виЗН8чення оцiнкu ефектuвностi

вuкорuстання ресурсного потенцiалу

вuробництва", зарубiжна наукова думка;

табл.3).

у таблицi 1 представленi методи, якi до·

ЗВОЛЯЮТЬ провести оцiнку ефективностi

використання виробничого потенцiалу з

урахуванням "(!' завдання - визначення

максимального (технологiчно допустимого)

рiвня використання факторiв виробництва

та розробка та ко)' комбiнаЦl1 розподiлу ре

eypciB, яка ДОЗВОЛИТЬ досягти критерiю

ефективностiвиробництва.

у наведенiй класифiкацii' (див. табл, З) ми

ранжували загальновiдомi методи оцiнки

резулыативностi та запропонували мето

ди планування та прогнозування, видiлив

ши Ti, якi мають набути на сьогодн! бiльш

широкого застосування.

2. Окреслuтu спектр паказнuкiв, ЯК; най

бiльш павно i точно в;дображають pieeHb
викорuсmання pecypcie за ефекmивнiсmю

фактичною та поmенцiйною; спiввiдно-
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шення М;Ж викорuстаним лотенцiалом

та вuробнuчою потужнiсmю пiдпрuсмст

ва (див. табл. 2, "Методологiчнi Пiдходи,

як; застосовуюmь для вuзначення оцiнкu

ефектuвностi вuкорuстання ресурсного

потенцiалу вuробнuцтва~, в;mчuзняна

наукова думка; табп. 4).
3. Скорuгуваmи алгоритм вuзначення та

управп;ння економiчною ефектuвнiстю

виробнuцтва в аграрному сектор;, якuй

базусться на використанн; як загапьнuх,

так; спецuфiчних методiв та покэзнuкiв,

з урахувэнням особлuвосmей планування

в сiльському господаретв; (див. рис, 1).

Запропонована на.\1и метоДlIка дослiдження ре

ЗУЛhтаТИВiЮСn дiяльнocтi пiдnpисмства ДОЗВОЛИТЬ:

1) реально оцiнити ефективнiсть 8иробничо

го потенцiалу пiдприеметва будь-яко'! фар

ми влаеноетi;

2) визначити МОЖЛИ80етi росту виробництва,

врахавуючи вплив завнiшнього середови

ща, критерi'i та абмеження виробничога

потенцiалу пiдприемства, З0крема еiльеь

кагоеподареького;

Таблиця 3
КлаСllфiкацiя методiв ekohomil.fJ-lИХ дослiджень

Методи Класифiкацiйна ознака

дослiдження Оцiнка результаТИ8ностi Планування,прогнозування

Jндексний аналiз Метод середньо'! КО8зноi'

Корепяцiйний анaniз Метод найменших KBap.paTiB
Регресивний анэлiз Метод ека1Оненцianьно'i сереДНЬО'!

Статистичнi
Методи ланцюгових пiдсrэновок I рiзниць Метод екстраполяцi'i rpeHAiB
Метод групувань Адаптивний метод

методи
Метод порiвнянь

Метод cepeдHix, абсолютних та вiдносних величин

Метод вiдхилень

Метод матриць координат

Методи формaniзацГi еконамiчних умов Економiко·матемаТИ"lне моделювання:

Функцiонально-варТiений аналiз - лiнiйне програмування

- ClТboBe планування

- метод мiжгалузевого балансу

Логi"lне моделювання:

~ метод aHanoriB
- метод сценарiiв

- мвтод 'Дельфi"

Метод"
- метод "мозковоi" атаки"

- метод Синектика
моделювання - метод 635

Iнформацiйне моделювання:

- метод аналiзу nOTOKiB
- метод наукових пубпiкацiй

- метод аналiзу науково·технiчних вiдкритТ1В

Методи eKOHOMi"lHOro об(рунтування:

- бiзнес-плани

- iнвестицiйнi проекти

- балансовi розрахунКI1

Соцioлогiчнi та маркетинговi методи
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1. Збiр iнформацil про дiяльнicп. пiдприсмства:

- про виробиичу дiЯ;Iьиiсть

- про iивестицiйиу дiяльиiсть

- про фiнаисову дiяльиiсть

!
2. Оцiи"а виробиичого потеицiалу

• • •
2.1.0цiика 2.2. Оцiика виробиичо- 2.3.0цiика

природних умов ресурсиого потенцiалу Фiиаисового стану

- реалiзоваиого

- иереалiзованого

3. Визиачеиня ефе,,'Тивиостi дiЯЛЫlOстi пiдприсмства та "ого пiдроздiлiв

3.1. Висновок про

ефективиу дiяльнiсть

пiдприсмства

3.1.1. Визначення
шляхiв пiдвищения

ефективностi

використання

виробиичого потенцiалу

4.1. Лiквiдацiя

4. Прийияття
рiшеиня про

доцiльнiсть

оздоровления

пiдприсмства

3.2. Висновок про

неефективиу дiяльиiсть

пiдприсмства

3.2.1. Визиачеиия
причин неефе"'ТИВНОI

роботи пiдприсмства

4.2. Оздоровления
пiдприсмства f4

Рис. 1. Алгоритм визначення та управлiння еканамiчною ефеКТИ8нiстю виробництва



Випуек 6. Економiчнi науки

З} заетоеувати запропонований алгоритм

визначення та управлiння економiчною

ефективнiетю виробництва як для пiдпри

сметва в цiлому, так i для окремих пiдроз

дiлiв, акцентуючи увагу на окремих специ

фiчних показниках.
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Табшщя 4
Система пок:аЗJlикiв ефс ....,..иВlIоСТi ВlIкористання ВltроБНIIЧОГО потенцiалу пiдпр'щ:мствз

Показники ефективноеТi використання·

Узагальнюючi показники Виробничих pecypeiB
фiнанеових коштis

Працi (персоналу) Фондiв

PiBeHb задоволення потреб ринку Частка приросту продукцiТ за Загальна фондов;ддача (за Питомi капiтальнi BКnaдeн·

Виробництво чистоi продукцii на рахунок зростання продуктив- обсягом продукцi~ ня (на ОДИНИЦЮ прИросту

ОАИНИЦЮ витрат ресурс;в HOCTi працi Фондовi,aдача активно'i час- потужност; аба продукцil)

Прибуток на ОДИНИЦЮ загальних BiAHOCHe ВИ8iльнення працiв- ТИНИ основних фондi8 Рентабельнiеть iнвестицiй

8мтрат никiв Рентабельнiсть основних Строк окупностi вкладених

Рентабельнiеть виробництва Коефiцiент використання кори· фондiвН iнвестицiй

8итрати на одиницю T08apHoi про· сноса фонду рабочого часу Матерiаламiеткiеть ОДИницi

АУкцii 3аpnлатамiеткiеть одиницi продукцii

Цастка приросту продукцii за раху· ПРОДУКЦiТ Коефiцiснт викориетання

нок iнтенсифiкацi'i виробництва природних ресурс;в як сиро-

вини

• Без I1<Жaзник;в, предстаsлeних у табл. 2.
"за методикою Т. Хомчуха.

•
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