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MODIFICATION
OF METHODICAL OF TOOL

OF EVALUATION
OF THE PRODUCTIVITY OF

The walkthrough of the methodi-
cal going is carried out near the
evaluation of the productivity of
enterprise. certainly priority di-
rections of his modification in ac-
cordance with the modern terms
of menage.

Багатогранність, теоретична та методична неоднозначність
продуктивності підприємства зумовлюють об’єктивну необхід-
ність модифікації інструментарію оцінювання її рівня для вирі-
шення практичних проблем розвитку суб’єктів господарювання.

Сучасна концепція продуктивності ґрунтується на відношенні
результатів діяльності до витрат на їх отримання. Зазначене ви-
значає наявність як загальних показників продуктивності, що
враховують всі витрати, так і часткових показників (за окремими
видами витрат). Домінуючими на сьогодні є індексні методи ви-
міру продуктивності, сутність яких найповніше розкривається у
рамках багатофакторної моделі Д. Синка [1], головними перевага-
ми якої вважаємо: формування погляду на продуктивність як на
частину загального процесу управління підприємством; націле-
ність виміру на фінансовий результат діяльності підприємства;
можливість формування моделі у зворотній послідовності, що доз-
воляє визначати відповідний рівень прибутковості та продуктив-
ності, на підставі чого розраховувати потребу у кількості та вар-
тості ресурсів, необхідних для їх досягнення; можливість плану-
вання продуктивності та її впливу на прибутковість підприємства.

Не зважаючи на певні переваги, запропонована модель, на
нашу думку, має ряд недоліків: планування продуктивності роз-
починається з процесу постачання, однак точкою відліку повинно
бути дослідження вимог споживачів; управління продуктивністю
обмежене рамками виробничого процесу, тобто вимірювання
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здійснюється для бізнес-процесів перетворення матеріалів у про-
дукцію, в той час як підвищення продуктивності можливе за
рахунок вдосконалення інших бізнес-процесів [2, 3]; значним
ускладненням використання запропонованої моделі у практиці
господарювання сучасних підприємств є велике різноманіття та
динаміка обсягів продукції, іншими словами, її неоднорідність,
натомість, традиційна теорія індексів передбачає, що набір това-
рів, витрат залишається незмінним у часі; використання співвід-
ношення «витрати—випуск» обмежується постійною зміною ба-
лансу між прямими, накладними та капітальними витратами, що
не враховано у запропонованій моделі.

Існуючі підходи до оцінювання продуктивності підприємства
не враховують всіх економічних ресурсів, які перетворюючись у
товар чи послугу (об’єкт ринкового обміну) трансформуються у
фактори виробництва. Основна увага акцентується на традицій-
них (переважно матеріальних і трудових) ресурсах, тоді як у су-
часних умовах господарювання зростає значення інтелектуально-
го та інформаційного факторів виробництва. Фізична та інтелек-
туальна праця мають принципово різну економічну природу і,
відповідно, різні методи вимірювання їх продуктивності. Продук-
тивність фізичної праці обмежується фізичними можливостями
робітників і засобами виробництва. Натомість, продуктивність
інтелектуального капіталу передбачає створення доданої вартості
в одиницю часу з використанням витрат розумової енергії пра-
цівників. Ця категорія є суб’єктивною, оскільки ґрунтується на
величині інтелектуальних витрат, які не мають конкретних оди-
ниць виміру. На відміну від фізичних можливостей, інтелекту-
альні здібності майже безмежні, що визначає унікальний потен-
ціал розвитку цього різновиду продуктивності.

За результатами аналізу літературних джерел встановлено, що
традиційний вектор оцінювання продуктивності підприємства
орієнтований, у першу чергу, на дослідження внутрішніх проце-
сів, що унеможливлює діагностику впливу зовнішніх факторів, а
саме попиту споживачів і ступеня їх задоволеності не лише у
кількісному, а й у якісному аспектах. Оскільки продуктивність
залежить від попиту, а попит ґрунтується на базових характерис-
тиках продукту, відповідно, продуктивність повинна вимірюва-
тися не лише фінансовими показниками, що превалюють у су-
часних підходах, а й нефінансовими: якісними характеристиками
продукції (робіт, послуг).

Сучасні спроби переоцінки фундаментальних засад економіч-
них процесів і розроблення більш адекватних сучасним умовам
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аналітичних інструментів оцінювання продуктивності підприєм-
ства не заперечують багатого накопичено досвіду попередніх на-
укових шкіл, однак потребують модифікації відповідно до нових
умов господарювання в напрямку: виокремлення показників про-
дуктивності за основними бізнес-процесами; розроблення мето-
дичних підходів до діагностики продуктивності інтелектуальних,
інформаційних та організаційних ресурсів; орієнтації на забезпе-
чення попиту споживачів у якісному аспекті.
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ЕКОНОМІЧНА
ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ

КОРПОРАЦІЯМИ В ТЕЛЕ-
КОМУНІКАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ:

ГРУПИ МЕТА-
І МАКРОФАКТОРІВ

У доповіді розкрито поняття і
розроблено основні варіанти
групування цих чинників. На
прикладі корпорацій у телеко-
мунікаційній галузі доповідачем
сформовано і запропоновано
загальну характеристику даних
груп факторів економічної ефек-
тивності управління акціонер-
ними товариствами (АТ) в теле-
комунікаційній галузі.
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THE ECONOMIC EFFICIENCY
CORPORATIONS

IN THE TELECOMMUNICA-
TIONS INDUSTRY:

THE GROUPS OF THE MEGA
AND MACROFACTORS

In the report had been revealed
the concept and developed the
basic methods of grouping these
factors; in the case of corpora-
tions in the telecommunication
industry had been shaped and
had been presented a general de-
scription of these groups factors
of economic efficiency of joint-
stock companies (JSC) in the
telecommunications industry by
author

Фактор є рушійною силою, що впливає на виробничо-госпо-
дарську діяльність організації і забезпечує певний рівень отриманих




