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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогоднішній день питання розвитку та

економічного зростання підприємств є не�
від'ємною частиною загального процесу еконо�
мічного розвитку та максимального викорис�
тання потенціалу країни для підвищення рівня
її конкурентоспроможності. Ефективне зрос�
тання економіки в цілому, безпосередньо зале�
жатиме від динаміки та рівня ефективності
кожного окремого підприємства. В свою чер�
гу, успішна реалізація стратегії розвитку
підприємства передбачає здійснення не лише
результативної, але й ефективної господарсь�
кої діяльності. Для того, щоб діяльність під�
приємства на протязі тривалого часу була усп�
ішною, вона повинна бути ефективною. Про�
блема ефективності виробництва є актуальною
в даний час, оскільки виробнича діяльність ха�
рактеризується та оцінюється досягнутим рів�
нем економічної ефективності.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Поняття "ефективність" на протязі багать�
ох років досліджує багато науковців. Зокрема
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У статті розглянуто сутність економічної категорії "ефективність", яка є досить складною категорією економіч�
ної науки, служить підставою формування численних критеріїв важливості прийнятих рішень і відображає процес
закономірної зміни продуктивних сил в тісному взаємозв'язку з виробничими відносинами. Наведено погляди до ви�
значення ефективності і результативності різними авторами щодо її тлумачення та запропоновано авторське визна�
чення даного поняття. Досліджено наукові підходи до визначення ефективності діяльності підприємства. Розглянуто
та проаналізовано класифікаційні ознаки ефективності.

In the article the essence of economic category of "efficiency", which is a difficult category economic science is the
basis of the formation of multiple criteria of importance of the decisions made and reflects the natural process of the
changes of the productive forces, in close relationship with industrial relations. Given the views to determine the
effectiveness and impact of different authors as to its interpretation and the author's definition of the concept. The article
studies scientific approaches to the definition of efficiency of activity of the enterprise. Reviewed and analyzed the
classification criteria of effectiveness.
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це питання розглядали такі вітчизняні та іно�
земні автори, як В. Петті, Ф. Кене, А. Сміт,
Д. Рікардо, Г. Емерсон, В. Паррето, К. Маркс,
К. Макконелл, С. Брю, М. Мескон, М. Альберт,
Ф. Хедоурі, С. Мочерний, Є. Градобоєв, С. Про�
копивний, В. Амбросов, І. Маркіна, В. Анд�
рійчук, О. Онищенко, П. Саблук, Е. Смірнов,
Т. Полозова, А. Шегда, А. Куценко та інші. Не�
зважаючи на велику кількість і різноманітність
досліджень, дане питання є актуальним й в су�
часних умовах.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у визначенні сутності,

дослідженні існуючих підходів до визначення
категорії "ефективність" та формулюванні ав�
торського визначення цієї категорії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Поняття "ефективність" є одним із найпо�

ширеніших та використовується в багатьох
сферах людської діяльності, зокрема в еко�
номіці. Серед актуальних проблем економічної
науки ефективність посідає важливе місце і ча�
сто досліджується провідними фахівцями.



70
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 10, 2016
Ефективність — це складна, багатогранна, ком�
плексна категорія. Більшість науковців вважа�
ють ефективність однією з найскладніших ка�
тегорій сучасної економічної науки. В еко�
номічній літературі існує різноманіття ва�
ріантів визначення категорії "ефективність". В
будь�якому економічному довіднику економі�
чна ефективність визначається як співвідно�
шення результату до витрат на його досягнен�
ня (кінцевого результату). Наприклад, в еко�
номічній енциклопедії зазначається, що ефек�
тивність — це здатність приносити ефект, ре�
зультативність процесу, проекту, тощо, які ви�
значаються як відношення ефекту, результату
до витрат, що забезпечили цей результат [6].

Слово "ефективність" походить від слова
"ефект", що в буквальному розумінні з латинсь�
кого "effectus" означає виконання, дія або від
"efficio" — дію, виконую. Під ефектом розумі�
ють досягнутий результат у матеріальному,
грошовому або соціальному вираженні, а під
економічним ефектом — розуміють результат
виробництва, виробничу вартість, національ�
ний дохід, валову продукцію, зростання при�
бутку та зменшення витрат [2]. Отже, "ефек�
тивність" можна трактувати як результа�
тивність певного процесу, дії, що вимірюється
співвідношенням між отриманим результатом
і витратами (ресурсами), що його спричинили.
Дуже часто ефективність визначають як досяг�
нення максимального ефекту за мінімального
витрачання ресурсів [1]. Більшість економістів
трактують сутність ефективності виробничо�
господарської діяльності як досягнення макси�
мальних результатів в інтересах суспільства
при мінімально можливих витратах.

Вважається, що вперше термін "ефек�
тивність" як "результативність" почав викори�
стовуватися в економічній літературі у ХVІІ ст.
в роботах одного із засновників класичної по�
літекономії В. Петті. та засновника школи
фізіократів Ф. Кене. Спочатку цей термін ви�
користовувався для оцінювання урядових та
приватних заходів з позиції їх впливу на еко�
номіку [5]. На той час цей термін не набув ши�
рокого вжитку серед економістів. Наприклад,
відомий класик політекономії, Адам Сміт, не
розглядав поняття "ефективність", як само�
стійну економічну категорію, а вживав термін
"продуктивність" у визначенні результатив�
ності. Однак розвиток промислової буржуазії
та мануфактурного виробництва визначив по�
дальшу долю терміна, сформувавши новий клас
суб'єктів управління — менеджерів [16].

Згодом в ХІХ ст. термін "ефективність" вже
в новому контексті почав використовувати

Д. Рікардо. Він розглядав "ефективність" як
відношення результатів до певних витрат, тим
самим досліджуючи ефективність як економі�
чну категорію [15]. Саме з того часу поняття
"ефективність" набуває статусу економічної
категорії і продовжує розширювати своє зас�
тосування не тільки в економіці, а й для оцінки
різноманітних дій. В кінці ХІХ ст. неокласична
школа також приділяла увагу ефективності і
розглядала її як результативність. Так, іта�
лійський економіст В. Паретто стверджував, що
під ефективністю слід розуміти відношення
витрат і результатів [17].

На початку ХХ ст. Г. Емерсон, представник
теоретиків менеджменту, зробив важливий
вклад у розвиток цього поняття. У своїх пра�
цях він вживав "ефективність" як максимально
корисне співвідношення між сукупними витра�
тами та економічними результатами, тим самим
пов'язуючи ефективність з функціональністю
[18]. К. Маркс розглядав ефективність з точки
зору результативності використання ресурсів
виробництва. Результативність капіталу він
визначав як відношення торгового прибутку до
авансованого капіталу [10]. К. Макконелл і
С. Брю в праці "Економікс" стверджують, що
ефективність характеризує зв'язок між кіль�
кістю одиниць обмежених ресурсів, які вико�
ристовуються в процесі виробництва та отри�
маною кількістю потрібного продукту. Збіль�
шення кількості продукту, отриманого від да�
ного обсягу витрат, вказує на підвищення ефек�
тивності, а зменшення обсягу продукту від
даної кількості витрат вказує на зниження
ефективності [11].

Інші зарубіжні автори такі, як М. Мескон,
М. Альберт, Ф. Хедоурі, вважають, що ефек�
тивність — це співвідношення між обсягом ви�
робництва продукції і необхідними для її виго�
товлення ресурсами, тобто вона визначає
внутрішній параметр функціонування підприє�
мства, віддзеркалюючи ефективність викорис�
тання ресурсів [13].

Багато вітчизняних економістів розгляда�
ють ефективність як відношення ефекту, ре�
зультату діяльності до витрат. Наприклад,
С. Мочерний визначає, що "ефективність —
здатність приносити ефект, результативність
процесу, проекту тощо, які визначаються як
відношення ефекту, результату до витрат, що
забезпечили цей результат" [6]. А. Шегда ствер�
джує, що "ефективність підприємства являє
собою комплексну оцінку кінцевих результатів
використання основних і оборотних засобів,
трудових і фінансових ресурсів та нематеріаль�
них активів за певний період часу" [8]. Проко�
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пивний С. вважає, що "ефективність як еконо�
мічна категорія визначається за об'єктивно
діючим законом економії робочого часу, що є
основоположною субстанцією багатства й
мірою витрат, необхідних для його нагромад�
ження та використання суспільством" [7].

Найбільш повним, на наш погляд, можна
вважати визначення ефективності за Є. Градо�
боєвим. Він розглядає цю категорію не тільки
як здатність підприємства отримувати більшу
кількість корисних благ у розрахунку на оди�
ницю використаних ресурсів, але й як здатність
розвиватися, зберігаючи збалансовану взаємо�
дію всіх своїх підсистем [4].

Як бачимо, одні науковці визначають ефек�
тивність як співвідношення результату та вит�
рат, а інші пов'язують ефективність з ефектом,
при цьому розглядаючи ефект як певну форму
результату. На нашу думку, споріднювати по�
няття "ефективність" і "результативність" є не
зовсім правильним, оскільки результативність
— це досягнення певного результату, який
може бути як позитивним, так і негативним, а
"ефективність" — це завжди позитивна вели�
чина, яка характеризує приріст результатів у
співвідношенні до засобів, пов'язаних з їх до�
сягненням. Інакше кажучи, результативність
відображає ступінь досягнення поставлених
цілей, а ефективність вказує на ступінь резуль�
тативності роботи підприємства.

Для правильного розуміння поняття "ефек�
тивність" слід враховувати різні підходи до роз�
криття цієї категорії. Важливо визначитися, з
якими витратами належить порівнювати одер�
жаний за ефективного виробництва результат.
Адже один і той же результат може бути отри�
маний різними способами з різними витратами,
і навпаки, однакові витрати можуть дати зовсім
різні результати. Відношення ефекту і витрат
на його досягнення — це основа економічної
ефективності.

Розглядаючи категорію "ефективність" як
ступінь досягнення цілей суб'єкта господарю�
вання Куценко А. виділяє цільовий, системний
і вибірковий підходи її дослідження. Сутність
цільового підходу базується на логіці цілей і
засобів, запропонованих англійським еконо�
містом Л. Робіном, і визначає ефективність як
здатність суб'єкта досягати певних цілей за
допомогою раціональних дій її складових. Ра�
ціоналізм полягає у виборі такого варіанта ви�
користання ресурсів підприємства, який дасть
змогу досягати встановлених цілей за наймен�
ших витрат. Слід зауважити, що цілі підприєм�
ства не завжди є чітко визначеними, а це в свою
чергу ускладнює процес визначення ефектив�

ності. Як правило, цілі підприємства можуть
бути виражені у вигляді певних економічних
показників, досягнення яких підприємство на�
магається забезпечити в процесі діяльності
різноманітними способами. Вибір способів за�
лежить від таких чинників, як закони, норма�
тивні акти, укази, традиції, менталітет тощо.
Тобто залежно від умов та вимог зовнішнього
середовища, можливостей підприємства, інте�
ресів його персоналу відбувається різне за ча�
сом, складністю та витратами досягнення ба�
жаних результатів діяльності підприємства.
Нерідко інтереси окремих складових підприє�
мства не співпадають з інтересами інших, що
негативно впливає на формулювання загальних
цілей і відповідно позначається на ефектив�
ності діяльності всієї організації. Тому цільо�
вий підхід є доцільним з погляду задоволення
інтересів кожної із зацікавлених складових, а
не всієї організації.

Системний підхід — це пасивний підхід,
який передбачає концентрацію уваги підприє�
мства на його виживанні завдяки пристосуван�
ню до зовнішнього середовища. Маючи у своє�
му розпорядженні певний обсяг невикориста�
них ресурсів підприємство має змогу краще
пристосовуватися до змін зовнішнього середо�
вища. Але наявність невикористаних ресурсів,
у свою чергу, суперечить критерію мінімізації
витрат. Отже, даний підхід акцентує увагу на
внутрішніх характеристиках підприємства, що
робить його більш придатним для оцінки діяль�
ності бюджетних організацій.

Вибірковий метод передбачає, що ефек�
тивність підприємства не може бути оцінена на
основі заздалегідь визначених критеріїв, або
системних характеристик. Даний метод поля�
гає у забезпеченні мінімального рівня задово�
лення усіх потреб складових організації, моти�
ви діяльності та цілі яких відрізняються. Важ�
ливим і складним в даному методі є ідентифі�
кація стратегічних складових та визначення
ступеня їх впливу на діяльність підприємства в
цілому. Небажаним при цьому є також і зміна
умов господарювання підприємства, що відбу�
вається під впливом зміни значної кількості як
зовнішніх, так і внутрішніх чинників. Це пору�
шує рівновагу і призводить до зміщення еконо�
мічного балансу на користь інших зацікавлених
груп [9]. Досліджуючи дані підходи можна
стверджувати, що позитивних результатів
можна досягти лише за умови зваженого ком�
бінування цих підходів, що дозволить недоліки
одного компенсувати перевагами іншого.

Прокоф'єва К. виділяє два на сьогодні під�
ходи до визначення сутності категорії "ефек�
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тивність". Перший підхід характеризує "ефек�
тивність" в значенні результативності, тобто
відповідає на питання, які результати досяг�
нуті, і за яку ціну, які і скільки ресурсів було
витрачено на досягнення отриманих резуль�
татів. У цьому підході ефективність розгля�
дається як співвідношення результатів та вит�
рат. Критеріями першого підходу є "результат�
витрати". Але постає питання, чи надасть нам
отриманий результат можливість досягти мети,
наскільки близько ми до досягнення мети. На�
явність цих питань обумовила існування дру�
гого підходу, який характеризує "ефек�
тивність" з позиції досягнення мети, він відпо�
відає на питання, чи досягли ми поставленої
мети, наскільки ми до неї наблизились. Крите�
ріями підходу є "результат�мета" [14].

Таким чином, можна дійти висновків, що
функція досягнення мети має важливе значен�
ня при визначенні ефективності. Підхід до роз�
гляду "ефективності" з позиції досягнення мети
не суперечить підходу до розгляду "ефектив�
ності" в значенні результативності, він має
більш складний характер, критеріями цього
підходу є відповідність фактичного результа�
ту поставленій меті. Ефективність розглянута
з позиції досягнення мети і характеризує якість
отриманого результату.

Через існування різних оцінок до змісту
витрат, Т. Полозова виділяє три підходи до ви�
значення ефективності: 1) ресурсний: економі�
чний результат зіставляється з економічною
оцінкою виробничих ресурсів; 2) витратний:
економічний результат порівнюється з поточ�
ними витратами, які безпосередньо пов'язані з
його досягненням; 3) ресурсно�витратний:
являє компроміс між двома попередніми. Тоб�
то до уваги береться як певна оцінка наявних
ресурсів, так і оцінка поточних витрат [3]. Ко�
жен із цих підходів має свої відмінності, і
доцільність застосування того чи іншого з них
необхідно визначати виходячи з конкретних
обставин і поставлених завдань.

Ефективність виступає мірою отриманих
підприємством результатів та застосовується
для різноманітних аналітичних оцінок і обгрун�
тування господарських рішень. Виходячи з цьо�
го, виокремлюють різні види ефективності для
певних практичних потреб діяльності підприєм�
ства. У науковій літературі існує більше 20 кла�
сифікацій ефективності. Найпоширенішою є
класифікація, згідно з якою ефективність вис�
тупає в трьох видах: економічна, соціальна та
соціально�економічна. Така класифікація
ефективності є загальною і слугує основою всіх
інших поділів.

Покропивний С. стверджує, що зміст еко�
номічної та соціальної ефективності збігаєть�
ся з тим, що вкладають у них і інші науковці [7].
Ми погоджуємося з ним, адже економічна і
соціальна ефективність перебувають в органі�
чному поєднанні. Якщо вдається досягти висо�
ких соціальних результатів, то можна говори�
ти про подальше підвищення економічної ефек�
тивності сільськогосподарського виробництва.
Це обумовлено тим, що задоволеність умова�
ми праці, належне фізичне і моральне здоров'я
людей створює додаткові стимули та умови для
підвищення продуктивності праці і підвищен�
ня на цій основі ефективності виробництва.
Також розрізняють такі види ефективності, як:

— за місцем одержання ефекту: локальна —
конкретний результат діяльності, наслідком
якої є певний зиск (дохід, прибуток), та народ�
ногосподарська — сукупний ефект у сферах
виробництва та споживання відповідних то�
варів або послуг;

— за методом розрахунку: абсолютна — ха�
рактеристика загальної або часткової ефектив�
ності за певний проміжок часу, порівняльна —
відображає наслідки порівняння можливих ва�
ріантів господарювання і вибору кращого з них.
Рівень порівняльної ефективності відображає
економічні та соціальні переваги обраного ва�
ріанта здійснення господарських рішень (на�
пряму діяльності) серед можливих варіантів;

— за ступенем збільшення ефекту: первин�
на — початковий одноразовий ефект, отрима�
ний внаслідок здійснення певної діяльності,
запровадження прибуткових технічних, орга�
нізаційних або економічних заходів та мульти�
плікаційна — характеризує результат іннова�
ційної діяльності, що поширюється на інші га�
лузі виробництва.

Вчені виділяють ще такі види ефективності,
як технологічну, еколого�економічну та синер�
гетичну ефективність. Як стверджує вітчизня�
ний економіст В. Андрійчук, технологічна
ефективність — це результат взаємодії фак�
торів виробництва, що характеризує досягну�
ту продуктивність живих організмів, які вико�
ристовуються в сільському господарстві як за�
соби виробництва [1]. Соціально�екологічна
ефективність — характеризує сукупну еконо�
мічну результативність сільськогосподарської
продукції з урахуванням екологічного впливу
агропромислового виробництва на навколишнє
середовище. Синергетична ефективність вира�
жає такий комбінований вплив сукупності тих
чи тих інновацій на фінансово�економічний
стан суб'єкта господарювання, коли загальний
ефект перевищує суто арифметичну суму впли�
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ву на виробництво (діяльність) кожної інновації
зокрема, тобто коли кожна інновація посилює
вплив в усіх інших [12].

Отже, аналізуючи праці дослідників мож�
на стверджувати, що ефективність є загально�
науковою проблемою, і базується вона на до�
сягненнях саме економічної науки. Ми вважає�
мо, що "ефективність" — це економічна кате�
горія, яка відображає здатність підприємства
досягати поставленої мети та характеризуєть�
ся максимально�оптимальним співвідношенням
витратної і результативної складових з ураху�
ванням взаємодії внутрішніх і зовнішніх фак�
торів виробництва.

ВИСНОВКИ
На сьогодні відсутнє однозначне визначен�

ня поняття "ефективності". Крім того, склад�
ність та багатовимірність цієї категорії сприяє
продовженню досліджень в цьому напрямку. У
процесі еволюції категорія "ефективність" роз�
глядалася з різних позицій. Її уподібнювали з
економічністю, результативністю та продук�
тивністю. Однак, незважаючи на те, що у пере�
кладі з латинської це поняття дійсно означає
дієвість, економічність, результативність і про�
дуктивність, дані судження є однобічними. На
нашу думку, дієвість — усвідомлення того, що
виконана робота чи дія принесе результат, але
варто підкреслити, що не завжди позитивний.
Економічність — це досягнення результату за
умови мінімізації витрат. Результативність —
досягнення певного результату, який не завж�
ди відображає якість роботи. А продуктивність
варто розуміти як здатність конкретної праці
створювати за одиницю часу певну кількість
матеріальних благ. Сутність економічної ефек�
тивності полягає втому, щоб на кожну одини�
цю ресурсів, які використовуються, намагати�
ся суттєво збільшити обсяг виробництва про�
дукції, а отже ефективність доцільно розгля�
дати, як поняття, що характеризує позитивну
динаміку розвитку господарюючого суб'єкта,
а забезпечення ефективності як певний процес.
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