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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО АНАЛІЗУ 

ЕФЕКТИВНОСТІ У ПРОМИСЛОВОСТІ 
А.Г. Гончарук. Методический подход к ана-

лизу эффективности в промышленности. Пред-
ложена методика проведения трехуровневого ана-
лиза эффективности в промышленности с целью 
выработки рычагов управления эффективностью.
Введены понятия отраслевой и гибридной эффек-
тивности. Изложены результаты эмпирического 
анализа эффективности в промышленности Ук-
раины с использованием предложенной методики.

A.G. Goncharuk. Methodical approach to the 
analysis of efficiency in industry. The technique of 
carrying out the three-level analysis of efficiency in 
industry with the purpose of development of effi-
ciency management levers is offered. The concepts of 
branch and hybrid efficiency are introduced. The re-
sults of the empirical analysis of efficiency in the in-
dustry of Ukraine with the use of the offered technique 
are stated. 

 
Тенденції зростання цін на сировинних ринках в умовах високої ресурсоємності та залеж-

ності України від імпорту енергоносіїв висувають на передній план проблему підвищення ефе-
ктивності використання ресурсів. Найгостріше ця проблема постає перед промисловістю, що 
споживає більшу частину імпортованої сировини та енергоносіїв. У сформованих умовах необ-
хідною є розробка дієвої системи важелів управління ефективністю в промисловості, що вима-
гає першочергової оцінки ефективності її складових (галузей, підприємств) і виділення серед 
них передових ділянок, які є локомотивом зростання ефективності всієї промислової системи,
та “вузьких місць”, що стримують це зростання. У зв'язку з цим виникає проблема вибору адек-
ватної системи оцінки ефективності і відповідного ранжирування елементів системи, на основі 
якої можливо виявлення резервів та створення важелів підвищення ефективності використання 
ресурсів.

У вітчизняній практиці для оцінки економічної ефективності промислових підрозділів (га-
лузей, підприємств) прийнято використовувати такі показники, як продуктивність праці, фон-
довіддача та ін., що, не дивлячись на їхню високу інформативність, може призвести до невір-
них результатів, оскільки вони ізольовано оцінюють ефективність лише окремих виробничих 
чинників. Використання біфакторних вимірювачів ефективності, наприклад, двофакторної про-
дуктивності, також може призвести до викривленого уявлення про ефективність об’єкта дослі-
дження через упущення з розгляду інших, можливо не менш важливих чинників [1]. У зв‘язку з
цим, доцільним є застосування аналітичної концепції, одна з основних ідей якої полягає в оцін-
ці відносної ефективності об’єктів сукупності, що досліджується порівняно з найбільш ефекти-
вним з них [2]. Не дивлячись на те, що її автор розглядав найбільш простий приклад лише з
двома чинниками та одним продуктом, його послідовниками було розвинуто дану концепцію 
до необмеженої кількості чинників та продуктів та переформульовано в задачу математичного 
програмування [3]. Цей метод отримав назву Аналіз середовища функціонування (Data 
Envelopment Analysis — DEA). Сутність DEA полягає в тому, що досліджується складний 
об’єкт з безліччю входів (витрат) та виходів (продукції) та аналізується його діяльність у на-
вколишньому середовищі функціонування. Ефективність тут визначається як частка від ділення 
суми усіх вихідних параметрів на суму всіх вхідних чинників. Для кожного об’єкта досліджен-
ня визначається величина ефективності, після чого виконується порівняння спостережень, що 
відбувається за допомогою методу лінійного програмування із використанням різних моделей.
DEA визначає серед об’єктів дослідження ефективні одиниці шляхом побудови межі ефектив-
ності, та для всіх інших — міру їх неефективності. Докладно описано історію, моделі та інтер-
претації методу DEA [4]. 

Вибір методу DEA визначається тим, що він є непараметричним методом, який не вимагає 
явної специфікації функціональних зв'язків між витратами і продукцією і статистичним розпо-
ділом неефективності, на відміну від інших методів бенчмаркінгу не вимагає припущень щодо 
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типу поведінки об'єктів дослідження і дозволяє визначати ефективні і неефективні виробницт-
ва, обчислювати кількісну міру ефективності. Крім того, цей метод передбачає одночасне вико-
ристання як вартісних, так і натуральних величин, що дозволяє узагальнювати численні різно-
рідні вхідні і вихідні параметри.

Існує кілька модифікацій постановки завдань і їх рішень методом DEA [5]. Орієнтація мо-
делі визначається тим, над якими чинниками об’єкти дослідження мають кількісно найбільший 
контроль. І оскільки промисловість України працює переважно у конкурентному ринковому 
середовищі, де обсяги випуску визначаються попитом і вплив виробників обмежується лише 
ресурсами і виробничими потужностями, це визначає вибір моделі на користь орієнтації на вхі-
дні ресурси (іnput-орієнтовані моделі). 

Одним з найбільш вдалих розширень DEA стала модель суперефективності [6]. У ній усу-
вається недолік більшості DEA моделей — обмеження значень ефективності інтервалом [0...1], 
у результаті якого значна частина об'єктів дослідження лежить на межі виробничих можливос-
тей і вважається ефективним без можливості подальшого ранжирування і побудови повної іє-
рархії ефективності, що істотно обмежує ефективність самого аналізу. Основною ідеєю DEA 
моделі суперефективності є те, що для кожного ефективного об’єкта дослідження будується 
своя межа виробничих можливостей без його участі, а ефективність даного об'єкта вимірюється 
вже, виходячи з нової граничної функції. Таким чином, ефективний об’єкт може збільшити свій 
іnput-вектор і при цьому залишатися ефективним, і, як наслідок, кожен об’єкт дослідження буде 
мати своє, відмінне від інших, значення ефективності.

Розглядається модель суперефективності з постійним ефектом масштабу (CCR), необхідні 
і достатні умови нездійсненності для якої полягають у появі нульових значень у предметній 
області, тобто наявності нульових ресурсів або випусків у вихідних даних [3, 7]. Таким чином,
уникнути нездійсненності аналізованих моделей можна, виключивши з розгляду нульові або 
близькі до нуля значення вхідних ресурсів і вихідних продуктів.

Одночасне використання вартісних та невартісних агрегованих даних у методі DEA, що 
представляють оцінки міжгалузевих і галузевих входів та виходів, призводить до зміщення оці-
нок ефективності та розбіжності їх з прийнятими в теорії вимірювачами ефективності. Це вима-
гає відповідного теоретичного нововведення.

Нехай вид ефективності, при якому використовується найвищий для галузі промисловості 
рівень агрегування, тобто ресурсами і продуктами використовуються укрупнені показники дія-
льності всієї галузі, називається галузевою ефективністю. Така ефективність являє собою від-
ношення сумарної вартості вихідного галузевого продукту (результату діяльності) до сумарної 
величини витрачених галуззю ресурсів для виробництва цього продукту. У зв’язку з цим, від-
носною галузевою ефективністю буде називатись відношення галузевої ефективності даної га-
лузі до галузевої ефективності найкращої галузі промисловості.

Введений показник відносної галузевої ефективності являє собою гібрид технічної та еко-
номічної ефективності, що за певних умов буде наближатися до однієї з них. Використання по-
дібного агрегованого показника на нижчому рівні при порівнянні ефективності окремих під-
приємств дасть деяку проміжну величину між технічною й економічною ефективністю, відхи-
лення від яких буде залежати від характеру агрегування та ваги і буде дорівнювати величині 
алокативної (не)ефективності. Далі така ефективність буде називатись гібридною.

Запропонована методика аналізу передбачає проведення оцінки ефективності від загаль-
ного до окремого, тобто спочатку на підставі агрегованих показників за допомогою DEA моде-
лі суперефективності і ранжирування визначаються групи галузей з високою, середньою і низь-
кою галузевою ефективністю, а потім аналізується гібридна ефективність підприємств, що вхо-
дять до складу груп і окремих галузей-лідерів та галузей-аутсайдерів. Таким чином, у результа-
ті чергового виконання міжгалузевого, групового і галузевого аналізу виділяються найбільш 
ефективні об’єкти дослідження, а також “вузькі місця”. 

Крім того, методикою передбачено перевірку гіпотези про наявність впливу розмірів, регі-
ональної належності, інституціональних чинників і інших важливих характеристик підприємств 
на рівень їх гібридної ефективності. За результатами її застосування мають бути встановлені 
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резерви зростання ефективності за рахунок виявлених резервів зниження витрат вхідних ресур-
сів. Систематизація отриманих результатів має стати основою управлінських рішень, спрямо-
ваних на підвищення ефективності в промисловості.

Для складання DEA моделей і одержання оцінок суперефективності використано комп’ю-
терну програму EMS 1.3. 

У зв’язку з тим, що метод DEA не передбачає тестів на помилки у вихідних даних і може 
бути досить чутливим до них [8], у процесі відбору даних для аналізу використовувалися офі-
ційні статистичні публікації, а також інформація безпосередньо з офіційно опублікованих фі-
нансових звітів підприємств, вірогідність якої підтверджена аудиторськими висновками.

На першому етапі — міжгалузевому аналізі — розглянуто 14 видів промислової діяльнос-
ті відповідно до діючої в Україні Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД), у розрізі 
двоцифрових галузей, за допомогою DEA моделі суперефективності підданих ранжируванню,
за результатами якого виділено 3 групи — з найбільшою, найменшою й середньою ефективніс-
тю (табл. 1). 

Таблиця 1 

Ранжирування видів промислової діяльності з використанням DEA моделі суперефективності 

Групи галузей № у рей-
тингу Види промислової діяльності Значення супер-

ефективності, %

1 Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки 
(ВКПН) 226,8 

2 Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 
(ВРЕГВ) 191,2 

3 Видобування енергетичних матеріалів (ВЕМ) 163,1 

з найвищою 
ефективністю

(лідери)

4 Металургія та оброблення металу (МОМ) 150,0 
5 Видобування неенергетичних матерiалiв (ВНМ) 110,0 
6 Виробництво транспортного устаткування (ВТУ) 103,0 
7 Виробництво машин і устаткування (ВМУ) 99,4 

8 Целюлозно-паперова, полiграфiчна галузі промисловості;
видавнича справа (ЦППВС) 96,1 

9 Хiмiчна та нафтохiмiчна галузі промисловості (ХНП) 88,0 

з середньою 
ефективністю

10 Виробництво електронного та електричного устаткування 
(ВЕЕУ) 85,3 

11 Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів 
(ВІНМВ) 77,2 

12 Легка промисловість (ЛП) 76,2 

13 Харчова промисловість та перероблення сільськогоспо-
дарських продуктів (ХП) 73,9 

з найнижчою 
ефективністю
(аутсайдери)

14 Виробництво деревини та виробів з деревини (ДП) 67,8 

Як вхідні параметри тут використано показники матеріальних витрат, обсягу інвестицій в
основний капітал та витрат робочого часу. Ці показники найбільш адекватно відображають ви-
користання трьох основних виробничих чинників — відповідно предметів праці, засобів виро-
бництва й живої праці [1]. Як вихідні параметри тут використано обсяг реалізованої продукції 
та фінансовий результат. Дані показники найбільш повно відображають результати виробничо-
фінансової діяльності галузі (виручку та прибуток). 

Видно, що найбільша ефективність властива галузям, що видобувають, перероблюють та 
розподіляють енергоносії (газ, нафта, вугілля), а також здійснюють первинну переробку рудної 
сировини. Фактично весь паливно-енергетичний комплекс і металургія складають групу ліде-
рів, на частку якої у 2004 р. припадало 53,7 % усього промислового виробництва [9]. Усі види 
діяльності, що входять у цю групу, за винятком електроенергетики, характеризуються відсутні-
стю або низьким ступенем переробки сировини. Практично усі вони пов’язані з низьким рівнем 
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конкурентності ринків і високою ліквідністю виробленої продукції, що складає сировину, па-
ливо і матеріали для інших галузей, тобто проміжні продукти.

Група галузей із середньою ефективністю, за винятком видобутку неенергетичних матері-
алів, включає високотехнологічне виробництво з високим ступенем переробки, продукція якого 
має виробниче призначення для різних галузей економіки чи споживається кінцевими спожи-
вачами. Важливою відмінністю даної групи є специфічність продукції, що виготовляється, як 
правило, на замовлення конкретного споживача.

Найменш ефективним виявився сектор виробництва споживчих товарів, а також галузі, що 
обслуговують будівництво. На частку групи аутсайдерів у 2004 р. припадало лише 19,6 % усьо-
го промислового виробництва [9]. Основними властивостями цих галузей є високий рівень кон-
курентності ринків і висока залежність від рівня доходів населення.

Таким чином, результати ранжирування з використанням DEA моделі суперефективності 
вказують на убутну ефективність промислового виробництва по ланцюгу видобуток — первинна 
переробка — виробництво засобів виробництва — виробництво споживчих товарів. Разом з тим,
з огляду на значні технологічні розходження між різними галузями та неоднорідність продукції,
що випускається ними, це єдиний висновок,що можна зробити на першому етапі аналізу.

Другий етап аналізу полягає у проведенні групового аналізу для груп галузей лідерів і ау-
тсайдерів з метою виявлення чинників високої і низької ефективності.

Оскільки цілі групового і галузевого аналізу у порівнянні з міжгалузевим є менш укрупне-
ними і більш чіткими, то й набір вихідних параметрів тут дещо змінений і розширений. Об'єк-
том дослідження є діяльність окремих підприємств, тому набір вхідних і вихідних параметрів 
має адекватно відображати склад спожитих ресурсів (трудових, матеріальних, фінансових і ос-
новного капіталу) та результатів господарювання підприємств. У зв’язку з цим у ході аналізу за 
вхідні параметри взято матеріальні витрати (МВ), амортизацію (А), чисельність персоналу 
(ЧП), суму активів (СА) і кредиторську заборгованість (КЗ), за вихідні параметри — виручку 
від реалізації продукції, дебіторську заборгованість та чистий прибуток.

При відборі підприємств для аналізу на дані накладалися такі обмеження:
— відсутність будь-яких нульових або близьких до нуля вхідних та вихідних параметрів,

наприклад, нульової дебіторської заборгованості, у відповідності зі сформульованою умовою 
нездійсненності використаної моделі DEA; 

— мінімальний розмір річної виручки від реалізації — 1 млн. грн., щоб виключити з роз-
гляду статистично малі (незначущі) об'єкти;

— відсутність аномальних підприємств, показники яких з якихось причини не відповіда-
ють канонам здійснення економічної діяльності; наприклад, виключаються з розгляду підпри-
ємства, у яких чистий прибуток близький або перевищує розмір виручки від реалізації.

Таким чином, в остаточну вибірку потрапило 676 підприємств усіх галузей з груп лідерів 
та аутсайдерів.

Груповий аналіз дозволяє перейти від усередненої та укрупненої оцінки галузевої ефек-
тивності до рівня конкретних підприємств, що значно підвищує інформативність результатів 
аналізу і їх цінність для управління ефективністю в промисловості.

Більшість підприємств з групи лідерів (100 з 162) має рівень гібридної ефективності вище 
0,5, а середня оцінка ефективності у цій групі складає 0,615. Найбільший відсоток підприємств,
що знаходяться на межі групової ефективності у нафтопереробній промисловості (більш 38 %), 
найменший — у видобутку енергетичних матеріалів (менш 10 %). У цілому аналіз вказує на 
перебування 40 з 162 (25 %) підприємств на межі ефективності.

У групі аутсайдерів переважна більшість підприємств має оцінки гібридної ефективності 
нижче 0,5, а їх середнє значення складає 0,498. Найбільший відсоток підприємств, що лежать 
на межі групової ефективності, у харчовій та легкій галузях промисловості (більш 13 %), най-
менший — у виробництві інших неметалевих мінеральних виробів (4 %). У цілому аналіз вка-
зує на перебування лише 59 з 514 (11 %) підприємств на межі ефективності.

Розглядаючи особливості гібридної ефективності підприємств, було виділено — ознаки:
чисельність персоналу, регіональна належність і склад власників підприємства (табл. 2). В таб-
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лиці прийнято скорочення: З — західний регіон; Ц — центральний, південний та північний ре-
гіони; С — східний регіон; КП — наявність власника, що володіє контрольним пакетом акцій 
(більш за 50 %); БП — наявність власника, що володіє блокуючим пакетом акцій (25...50 %); Д
— знаходиться у власності органів державної влади чи державної компанії; ВІ — знаходиться у
власності вітчизняного недержавного інвестора; ІІ — іноземний інвестор.

Таблиця 2 

Розподіл ефективних підприємств групи лідерів та неефективних підприємств групи аутсайдерів,
% до загальної кількості 

Чисельність персоналу Регіон Власник 
КП БП Групи галузей менш 

ніж 200
від 200 
до1000 

більш 
за 1000 З Ц С Д ВІ ІІ Д ВІ ІІ 

присутність 
ІІ 

Лідери 20 35 45 25 30 45 12,5 25 10 12,5 30 0 27,5 
Аутсайдери 76 21 3 44 44 12 0 35 3 3 44 3 6 

Як видно, більша кількість ефективних підприємств групи галузей-лідерів перебуває в сек-
торах середнього і великого бізнесу і зростає, рухаючись від заходу до сходу країни. Чверть 
цих підприємств у тій чи іншій мірі контролює держава і більш половини — вітчизняні недер-
жавні інвестори, серед яких більшість складають великі акціонерні товариства (АТ), багато з
яких є елементами великих промислово-фінансових груп. Слід також зазначити високий відсо-
ток іноземного капіталу, що є присутнім у статутному фонді більш чверті ефективних підпри-
ємств групи лідерів. Відсутність блокуючих пакетів акцій ефективних підприємств у іноземних 
інвесторів вказує на неефективність такої форми інвестування.

Переважна більшість неефективних підприємств групи аутсайдерів відноситься до розряду 
малого і середнього бізнесу і розташована в західній і центральній частині країни. У 97 % з них 
відсутня будь-яка частка держави, у 94 % — іноземних інвесторів. Найчастіше на неефектив-
них підприємствах у ролі власника виступають резиденти — фізичні особи і приватні фірми (44 
% підприємств), ТОВ (24 %) або взагалі відсутній істотний власник (12 %). 

Таким чином, за результатами групового аналізу можна зробити висновки про високу 
ефективність підприємств, якими володіє держава, іноземні і великі вітчизняні інвестори (АТ); 
високу концентрацію ефективної промисловості у східному регіоні країни, у великому і серед-
ньому бізнесі; неефективність малого і середнього бізнесу галузей групи аутсайдерів західного 
і центрального регіону країни, яким володіють переважно резиденти — фізичні особи і при-
ватні фірми. Уточнення цих висновків проведено в ході аналізу на більш детальному рівні, у
процесі галузевого аналізу.

Третій етап — внутрішньогалузевий аналіз. Подальша деталізація аналізу до галузевого 
рівня дозволяє підвищити ступінь однорідності продукції й зробити висновки, необхідні для 
створення важелів управління ефективністю на рівні окремих галузей і підприємств промисло-
вості.

Результатами цього етапу аналізу було:
— характерні риси, пов'язані з розмірами підприємств, виявлено у легкій галузі промисло-

вості, видобутку енергетичних матеріалів, металургії й обробці металів, деревообробній галузі 
промисловості, де найбільш оптимальним з погляду ефективності є середній розмір підпри-
ємств із чисельністю персоналу від 200 до 1000 осіб;

— найбільш значимий вплив географічного чинника на ефективність галузі виявлено в
енергетиці та деревообробній промисловості. Так, якщо для першої розташування підприємств 
у центральному регіоні має найменші переваги, то для останньої цей регіон є найбільш оптима-
льним з погляду ефективності;

— вплив інституціональних чинників на ефективність виявився досить істотним:
явна неефективність держави як власника виявлена в енергетиці, видобуванні енергетич-

них матеріалів і легкій галузях промисловості, а також як основного власника (контрольного 
пакета) у виробництві інших неметалевих мінеральних виробів і металургії, у той час як у дере-
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вообробній та нафтопереробній галузях промисловості її присутність позитивно відображається 
на ефективності підприємств;

присутність іноземних інвесторів у цілому позитивно відбивається на ефективності нафто-
переробної та легкої галузях промисловості, а також як основних власників у металургії та ене-
ргетиці та негативно як власників блокуючих пакетів в останніх двох галузях;

присутність вітчизняних недержавних інвесторів у цілому позитивно позначається на ефе-
ктивності в харчовій галузях промисловості, а також як основних власників у енергетиці та лег-
кій галузях промисловості й негативно як основних власників у нафтопереробній і деревообро-
бній галузях промисловості;

— існують значні резерви зростання гібридної ефективності всіх аналізованих галузей за 
рахунок скорочення вхідних ресурсів (табл. 3). 

Таблиця 3 

Резерви зростання гібридної ефективності галузей промисловості 
за рахунок скорочення вхідних ресурсів 

Резерви скорочення вхідних ресурсів, %
Види діяльності МВ А СА ЧП КЗ 

Резерви зростання 
гібридної ефектив-

ності, %
ВКПН 6,5 7,5 0,7 7,4 5,5 24,4 
ВРЕГВ 21,4 25,2 0,1 5,1 0,8 20,1 
ВЕМ 2,4 0,0 5,0 6,8 15,0 19,9 
МОМ 0,1 17,0 0,4 0,8 18,6 29,5 
ВІНМВ 11,3 23,8 1,3 3,0 13,0 29,9 
ЛП 4,8 12,3 11,0 1,2 14,4 18,1 
ХП 7,2 8,2 8,4 3,4 6,9 44,3 
ДП 0,1 8,0 7,3 6,4 16,6 19,6 

Зазначені резерви зростання гібридної ефективності можуть бути реалізовані у випадку 
використання резервів зниження вхідних ресурсів, тобто якщо всі неефективні підприємства 
галузі досягнуть існуючої межі ефективності і стануть ефективними. Разом з тим, недослідже-
ним залишається потенціал росту ефективності підприємств, що знаходяться на межі ефектив-
ності. Тому якщо цілями галузевого управління ефективністю поставлені більш високі завдан-
ня, ніж розраховані і представлені в таблиці 3 резерви зростання, то увага повинна бути також 
спрямована на підвищення ефективності і тих підприємств, що знаходяться на межі ефективно-
сті. А це може бути зроблене шляхом подальшого виключення з розгляду при аналізі DEA не-
ефективних підприємств і побудови нової межі ефективності з меншою кількістю ефективних 
підприємств і більш високими стандартами ефективності.

Таким чином, запропонована методика, що базується на використанні непараметричного 
методу DEA, дозволяє:

ранжирувати галузі промисловості за ефективністю, тобто виділяти найефективніші, най-
неефективніші та середньоефективні галузі;

визначати важливі ознаки та чинники, що істотно впливають на ефективність у промисло-
вості, врахування яких є важливим важелем підвищення ефективності на різних рівнях управ-
ління;

виявляти резерви підвищення ефективності за рахунок поліпшення використання вироб-
ничих ресурсів та позбавлення надлишкової їх частини неефективними підприємствами, що 
має важливе значення для прийняття рішень щодо управління ефективністю на рівні окремих 
підприємств та галузей промисловості.
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