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Анотація. У статті розглянуто показники ефективності технологічного оновлення виробництва сільськогосподар-
ських підприємств як складова частина їх інноваційного розвитку. Серед них виокремлено та обґрунтовано загальні 
показники ефективності виробничої діяльності підприємства та показники ефективності управління виробництвом. 
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Постановка проблеми. Інноваційний шлях розвитку 
в сучасних умовах є запорукою успішного функціону-
вання суб’єктів господарювання усіх галузей економіки, 
у тому числі сільського господарства. Важливу роль у 
процесі інноваційного розвитку підприємства відіграють 
технологічне оновлення виробництва та результати його 
здійснення, що відображаються відповідними показни-
ками. Визначити показники ефективності технологічного 
оновлення виробництва сільськогосподарських підпри-
ємств достатньо складно з огляду на багатоаспектність 
поняття ефективності взагалі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням показників ефективності діяльності підпри-
ємства, його розвитку, інноваційної активності, техніко-
технологічного рівня та процесів оновлення займалися 
С.В. Баликов, О.О. Безручко, О.І. Волков, А.П. Гре-
чан, М.П. Денисенко, О.Я. Дмитрук, І.В. Ковальчук, 
О.І. Маслак, М.В. Маслак, І.В. Мовчан, О.М. Приходько, 
М.П. Хохлов. Однак детальнішого висвітлення потребує 
питання показників ефективності технологічного онов-
лення виробництва сільськогосподарських підприємств 
як складової частини їх інноваційного розвитку.

Мета статті полягає у визначенні та обґрунтуванні 
показників ефективності технологічного оновлення 
виробництва сільськогосподарських підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Показни-
ком уважається свідчення, доказ, ознака чого-небудь; нао-
чні дані про результати якоїсь роботи, процесу, дані про 
досягнення в чому-небудь; явище або подія, на підставі 
яких можна робити висновки про перебіг якого-небудь 
процесу; кількісна характеристика властивостей виробу 
(процесу) [1, с. 1024]; кількісно-якісна характеристика 
певної властивості соціально-економічних об’єктів і 
процесів, якісно визначена величина, що є результатом 
виміру чи розрахунків [2, с. 120; 3, с. 786]. 

Зважаючи на те, що технологічне оновлення вироб-
ництва сільськогосподарських підприємств є процесом, 
який складається з низки послідовних дій, характери-
зується наявністю об’єкта та суб’єктів його здійснення, 
ефективність технологічного оновлення виробництва 
визначається відповідними показниками. 

Для об’єктивного висвітлення показників ефектив-
ності технологічного оновлення виробництва вивчено 
погляди науковців щодо питань інноваційного розвитку 
та технологічного оновлення підприємств [4, с. 98–99; 
5, с. 9; 6, с. 176], групу показників аналізу інноваційної 
активності підприємства, наведених у Методичних реко-
мендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності 
підприємства та ознак дій із приховування банкрутства, 
фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства [7], 
а також показники, наведені у формах державного статис-
тичного спостереження інноваційної діяльності [8; 9].

На основі проведеного аналізу виокремлено показ-
ники, які доцільно використовувати для ґрунтовного та 
всебічного аналізу ефективності технологічного онов-
лення виробництва сільськогосподарських підприємств. 
До них віднесено загальні показники ефективності вироб-
ничої діяльності підприємства та показники ефективності 
управління виробництвом. 

Загальні показники ефективності виробничої діяль-
ності підприємства. Процес технологічного оновлення 
виробництва є складником діяльності підприємства, 
зокрема виробничої та інноваційної, тому його ефек-
тивність є елементом загальної ефективності діяльності 
суб’єкта господарювання і характеризується загальними 
показниками ефективності виробничої діяльності під-
приємства. Технологічні нововведення суттєво вплива-
ють на ефективність діяльності підприємства у цілому, 
у тому числі на його виробничу діяльність, зумовлюючи 
при цьому зміни в усіх сферах діяльності та задіюючи 
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всі види ресурсів. Тому загальні показники ефективності 
виробничої діяльності підприємства враховують види 
ефективності та виробничі ресурси.

Найпоширенішим підходом до трактування ефектив-
ності є її розуміння як співвідношення ефекту (резуль-
тату) до витрат, пов’язаних із його отриманням (досяг-
ненням). Вивчення різнобічних трактувань ефективності, 
наведених в економічних джерелах, свідчить про необхід-
ність розгляду її показників за видами ефективності та за 
ресурсами.

О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан виокрем-
люють такі види ефектів від інноваційної діяльності: еко-
номічний, науково-технічний, соціальний, екологічний, 
фінансовий, ресурсний, соціально-політичний, етнічно-
культурний, науковий, технічний, податковий [10, с. 605]. 

Зосередимо свою увагу на фінансовій, екологічній, 
науково-технічній та технологічній, соціальній ефек-
тивності, зважаючи на їх пріоритетність та важливість 
у діяльності підприємства.

Про фінансову ефективність роботи підприємства 
у цілому та процесів технологічного оновлення виробни-
цтва насамперед свідчитимуть загальні показники ефек-
тивності діяльності підприємства, зокрема показники 
прибутку, рентабельності та обсягу валової продукції. 
Показник прибутку є абсолютним показником ефектив-
ності, який є різницею між доходами та витратами під-
приємства і його доцільно аналізувати у динаміці. Однак 
тільки за показником прибутку не можна робити висновки 
про ефективність діяльності підприємства, адже під час 
розрахунку прибутку опускається фактор розміру підпри-
ємства, тому аналіз прибутковості підприємства доповню-
ють розрахунком рентабельності як відносного показника, 
що характеризує співвідношення прибутку до витрат.

Валова продукція підприємства є результатом його 
основної діяльності у вартісному вираженні, тому дина-
міка її обсягу також свідчитиме про ефективність роботи 
підприємства та процесу технологічного оновлення 
виробництва. Слід зазначити, що для отримання досто-
вірної оцінки наведені вище показники необхідно аналі-
зувати в комплексі.

Екологічна ефективність базується на показниках еко-
логічності та ергономічності роботи підприємства і харак-
теризується збільшенням в асортименті підприємства 
частки високоекологічних та високоергономічних това-
рів; зниженням штрафів за порушення екологічних норм. 

Науково-технічна та технологічна ефективність визна-
чається збільшенням питомої ваги нових технологій, про-
гресивних технологічних процесів, підвищенням коефіці-
єнту автоматизації робіт на підприємстві [11; 12].

Основою соціальної ефективності діяльності підпри-
ємства є економічна ефективність, адже саме від прибут-
ковості та фінансової стабільності підприємства залежить 
його можливість інвестувати кошти на соціальні напрями, 
здійснювати спонсорську та благодійну діяльність. Соці-
альна діяльність підприємства може бути внутрішньою і 
зовнішньою, тому доцільно виокремлювати показники, 
які характеризують внутрішню та зовнішню соціальну 
ефективність діяльності підприємства. Внутрішні показ-
ники характеризують соціальну діяльність усередині під-
приємства (для працівників), а зовнішні – за межами під-
приємства (на користь суспільства). 

Внутрішніми показниками соціальної ефективності 
технологічного оновлення виробництва, на нашу думку, 
слід уважати:

– зростання співвідношення розміру заробітної плати 
на підприємстві стосовно встановленого мінімального її 
рівня;

– утримання закладів соціальної інфраструктури на 
базі підприємства для потреб працівників (їдальні, перу-
карні, дитячі садки, відпочинкові, оздоровчі, розважальні 
структури, гуртожитки);

– часткове або повне фінансування путівок на відпо-
чинок та оздоровлення працівників;

– участь у будівництві житла для працівників;
– витрати на розвиток персоналу (навчання, стажу-

вання, підвищення кваліфікації);
– забезпечення належних та комфортних умов праці.
Серед зовнішніх показників доцільно виокремити:
– створення нових робочих місць;
– прийом на стажування студентів із можливістю май-

бутнього працевлаштування;
– часткову або повну оплату вартості навчання праців-

ників (майбутніх працівників) у навчальних закладах;
– участь у державних соціальних програмах.
Слід зазначити, що розрахувати соціальний ефект кіль-

кісно для визначення соціальної ефективності, тобто його 
співставлення з витратами, надзвичайно важко. Як пра-
вило, у цій ситуації переважно говорять про «непрямий 
ефект» соціальних заходів на ефективність виробництва 
та діяльність підприємства у цілому у вигляді більш умо-
тивованої та продуктивної праці персоналу підприємства, 
цінування свого робочого місця завдяки набору соціаль-
них привілеїв, які вони отримують; формування пози-
тивного іміджу підприємства серед громадян та держав-
них органів. І.В. Мовчан також наголошує на складності 
кількісного вимірювання соціального ефекту і для оцінки 
досягнутої соціальної ефективності пропонує використо-
вувати такі показники, як: частка прибутку, спрямованого 
на соціальні заходи, в загальному прибутку та розмір при-
бутку, спрямованого на соціальні заходи прибутку в роз-
рахунку на одного середньооблікового працівника [12]. 

Ще одним підходом, який використовують автори  
[12; 13; 14, с. 67–72; 15], говорячи про ефективність діяль-
ності підприємства, а в даному разі й про ефективність 
технологічного оновлення виробництва на ньому, є її ана-
ліз через ефективність використання основних ресурсів, 
зокрема трудових ресурсів, основних фондів, оборотних 
засобів. І.В. Мовчан доповнює вищенаведений перелік 
також показниками ефективності використання поточ-
них затрат [13]. М.П. Хохлов, С.В. Баликов узалежнюють 
процес виробництва від чотирьох факторів: робочої сили, 
основних засобів, предметів праці та землі [14,  с. 67–72].

Зважаючи на специфіку сільськогосподарської діяль-
ності, розглянемо детальніше показники ефективності 
використання трудових ресурсів, основних фондів, обо-
ротних засобів, землі та поточних затрат. 

Дотримуємося думки, що визначальним фактором, що 
чинить вплив на процес технологічного оновлення вироб-
ництва, зумовлює його та визначає результат, є людський, 
тому показникам ефективності використання персоналу 
належить чільне місце у структурі показників процесу 
технологічного оновлення виробництва сільськогоспо-
дарських підприємств. Показники ефективності вико-
ристання трудових ресурсів свідчать про налагодженість 
роботи персоналу підприємства та якість його праці. Най-
частіше для цього використовують показники продуктив-
ності праці, трудомісткості, рентабельності персоналу, 
коефіцієнти стабільності, плинності персоналу та коефі-
цієнт використання робочого часу.

Стан устаткування відіграє чи не найважливішу роль 
у процесі технологічного оновлення виробництва, тому 
показники ефективності використання основних засо-
бів необхідно враховувати під час аналізу процесу тех-
нологічного оновлення виробництва на підприємстві. 



72

Науковий вісник Ужгородського національного університету
♦

Випуск 17, частина 2 • 2018

Узагальнюючими показники ефективності використання 
основних фондів є фондовіддача, фондомісткість, фон-
доозброєність праці, рентабельність виробничих фондів 
[16, с. 66] та показники техніко-економічного стану осно-
вних засобів, такі як: частка активної частини основних 
засобів, коефіцієнт зносу основних засобів, коефіцієнт 
оновлення основних засобів. 

Оборотні засоби також чинять суттєвий вплив на про-
цес інноваційної діяльності підприємства. Найбільш ужи-
ваними показниками для характеристики ефективності 
використання оборотних засобів є коефіцієнт оборот-
ності, коефіцієнт завантаження, тривалість одного обо-
роту та рентабельність оборотних засобів [16, с. 87].

Зважаючи на специфіку діяльності у сільському гос-
подарстві, де передумовою і природною основою вироб-
ництва є земля, доцільним у процесі визначення ефектив-
ності технологічного оновлення виробництва є врахування 
економічної ефективності використання земельних угідь, 
серед показників якої виокремлюють [17–19] натуральні 
(врожайність сільськогосподарських культур, виробни-
цтво сільськогосподарської продукції з розрахунку на 
100 га відповідних земельних угідь) і вартісні (вартість 
валової і товарної продукції у розрахунку на 1 га сільсько-
господарських угідь, валовий і чистий дохід та прибуток 
у розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь, рівень 
рентабельності виробництва окремих культур). 

Показниками ефективності використання поточних 
затрат уважаються виробнича собівартість, повна собівар-
тість та обсяг реалізованої продукції на 1 грн. затрат [13]. 

Зважаючи на те, що ефективність виробничого процесу 
є результатом певних управлінських дій, показниками, які 
характеризують ефективність технологічного оновлення 
виробництва сільськогосподарських підприємств, також є 
специфічні показники ефективності управління виробни-
цтвом, які виокремити досить складно, оскільки ефектив-

ність управління виробництвом стосується ефективності 
управління персоналом і може характеризуватися через 
показники ефективності управління ним, а також є час-
тиною загальної ефективності діяльності підприємства, 
показники якої теж ураховують ефективність управління 
персоналом. Однак, зважаючи на те, що ефективність 
управління виробництвом має відображати результат пев-
них управлінських дій, в даному разі щодо інноваційності 
виробництва, вважаємо за доцільне серед усіх показни-
ків, які пропонує економічна наука [20; 21], виокремити 
специфічні показники ефективності управління виробни-
цтвом, зокрема: 

– показник відношення певного результату прийнятих 
рішень до витрат, пов’язаних із виконанням цих рішень 
(стосовно технологічного оновлення виробництва);

– показник співвідношення фактичного валового 
виробництва продукції до потенційно можливого вироб-
ництва продукції (зокрема, за умови використання новіт-
ніх технологій).

Висновки. Таким чином, ефективність процесу техно-
логічного оновлення виробництва сільськогосподарських 
підприємств як складника їх інноваційного розвитку харак-
теризується двома групами показників: загальними показ-
никами ефективності виробничої діяльності підприємства 
та показниками ефективності управління виробництвом. 

Своєю чергою, аналіз загальних показників ефектив-
ності виробничої діяльності підприємства здійснюється 
на основі видів ефективності та виробничих ресурсів. 
Показники ефективності управління виробництвом 
характеризуються специфічними показниками ефектив-
ності управління, зокрема показником відношення пев-
ного результату прийнятих рішень до витрат, пов’язаних 
із виконанням цих рішень, та показником співвідношення 
фактичного валового виробництва продукції до потен-
ційно можливого.
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Аннотация. В статье рассмотрены показатели эффективности технологического обновления производства сельско-
хозяйственных предприятий как составляющей их инновационного развития. Среди них выделены и обоснованы об-
щие показатели эффективности производственной деятельности предприятия и показатели эффективности управления 
производством.

Ключевые слова: показатели, эффективность, технологическое обновление производства, сельскохозяйственные 
предприятия.

Summary. The indicators of efficiency of the technological renewal of production in agricultural enterprises as an element 
of their innovation development are considered in this work. Among them, the general indicators of efficiency of the production 
activity of an enterprise and the indicators of efficiency of the production management are identified and substantiated.

Key words: indicators, efficiency, technological renewal of production, agricultural enterprises.
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Постановка проблеми. Критеріальним індикатором 
економічного розвитку та визначення місце країни у світо-
вому співтоваристві є промисловий комплекс. Ключовою 
ланкою промисловості України є машинобудівний сектор, 
обсяг реалізованої продукції якого становить близько 8% 
від загального обсягу промислового виробництва. Стан 
машинобудування формує фінансовий потенціал країн, 
забезпечує конкурентоспроможність на світовому ринку. 
Сучасні підприємства машинобудівного комплексу Укра-
їни функціонують в умовах складності, невизначеності 
та динамічності зовнішнього середовища. Незважаючи 
на наявний потенціал розвитку значної кількості під-

приємств, зазначені зміни носять для них негативний 
характер. Такі тенденції потребують розроблення науково 
обґрунтованих шляхів відродження та розвитку маши-
нобудівного комплексу як необхідної умови формування 
потенціалу розвитку країни. Отже, на перший план вихо-
дить проблема забезпечення підприємства релевантною 
системою управління, котра б ураховувала можливість 
настання непередбачуваних кризових ситуацій та міс-
тила елементи превентивного захисту від їх негативного 
впливу. Розроблення адекватних та найменш ризикових 
управлінських рішень, за допомогою яких можна досяг-
нути заданих цілей та позитивного результату, сьогодні є 


