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Питання ефективності функціонування є
основним для будь�якої організації, діяльність
якої має на меті отримання прибутку. Особли�
во актуальним воно є для сільськогосподарсь�
ких підприємств. Поставлені в рамки сезон�
ності виробництва і залежності від природно�
кліматичних умов вони змушені постійно удос�
коналювати технологію виробничої діяльності,
знаходити оптимальні організаційні системи
відповідної виробничої структури, постійно
шукати шляхи зниження рівня собівартості. В
Україні вирішення поставлених задач усклад�
нюється значними трансформаційними проце�
сами, що відбуваються протягом останніх де�
сятиліть.

Ефективність є важливою науковою кате�
горією, яка широко використовується в теоре�
тико�методологічному плані у різних галузях
науки, для аналізу результатів певного виду
діяльності. Даний термін походить від терміну
"ефект", який в свою чергу є похідним від ла�
тинського "effectus", що в перекладі означає
результат, наслідок яких�небудь причин, сил,
дій, заходів.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
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Дослідженню питання економічної ефек�
тивності функціонування підприємств присвя�
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чено наукові роботи багатьох провідних вітчиз�
няних і зарубіжних вчених. Серед них можна
виділити: А.А. Азріляна, В.Я. Месель�Веселя�
ка, В.Г.Андрійчука, С.В. Мочерного та інших. В
своїх дослідженнях вони спираються на теоре�
тичні дослідження таких учених, як В. Паретто,
Е. Долан, В. Нордгауз, П. Самуельсон, А. Мар�
шалл та ін.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження — аналіз теоретичних

положень категорії ефективність та виявлен�
ня напрямів її поглиблення враховуючи спе�
цифіку аграрного підприємництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Економічну ефективність як складну і ба�

гатогранну категорію в зарубіжній науці ви�
значають як: відношення між витратами ресурсів
і обсягом товарів та послуг, які виробляються
з цих ресурсів; максимальний обсяг виробниц�
тва товарів та послуг з використанням міні�
мальної вартості ресурсів;виробництво товарів
певної вартості за найменших витрат ресурсів;
отримання максимуму з доступних для люди�
ни обмежених ресурсів; відношення цінності
результату до цінностей витрат та ін. Так,
Е. Долан та Д.Лідсен вважають, що поняття
"ефективності у виробництві, як і більш широ�
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ке поняття ефективності, включає у себе за�
гальноприйняте значення — уникнення витрат"
[2, с. 7].

Зокрема В.К.Савчук стверджує, що еконо�
мічна ефективність полягає в одержанні мак�
симального результату з одиниці виробничого
ресурсу [7]. Близьке за змістом визначення на�
ведене С.В. Слухаєм: "Випуск даного обсягу
продукції з мінімальними середніми витратами
або випуск максимального обсягу продукції за
даного обсягу виробничих ресурсів" [4].

Інша частина економічних науковців по�
діляють думку, що економічна ефективність по�
казує кінцевий позитивний ефект від викорис�
тання засобів виробництва і живої праці, відда�
чу сукупних вкладень. В суспільному госпо�
дарстві — це одержання максимального при�
бутку з кожного гектара землі, від кожної го�
лови худоби при найменших затратах живої й
уречевленої праці [1]. Ідентичне за змістом є
твердження С.В. Мочерного, що економічна
ефективність — це досягнення найбільших ре�
зультатів за найменших витрат живої і уречев�
леної праці [5].

Ще одна когорта науковців притримується
думки, що при визначенні економічної ефек�
тивності необхідно брати за основу приріст
прибутку [3; 8].

Досить часто категорію "ефективність" ото�
тожнюють з — "продуктивністю". Дана катего�
рія також визначається співвідношенням:
кінцевого продукту (англ.. output) до вхідного
фактору (англ. input) витраченого на його ви�
робництво. Класифікують на загальну продук�
тивність факторів та часткову продуктивність.
Загальна продуктивність визначається як

відношення загальної суми продуктів до
загальної суми факторів. Часткова про�
дуктивність — відношення одиниці кінце�
вого продукту до одиниці вхідного фак�
тора.

По Фарреллу під ефективністю ро�
зуміють відношення фактичної продук�
тивності підприємства до максимально
можливої продуктивності. Максималь�
на продуктивність виражається межею
виробничих можливостей (англ. pro�
duction frontier), і вимірювання ефек�
тивності рівнозначно з довжиною від
цієї границі. Згідно цього сільсько�
господарське підприємство буде на
100% ефективне за умов, коли: по�
перше — виробництво будь�якої про�
дук ції  н е  м ож е зб іль шу вати  без
збільшення одного чи декількох фак�
торів виробництва або зменшення ви�

робництва інших продуктів; по�друге —
жоден з факторів виробництва не може
зменшитись без зниження виробництва од�
ног о або  декі ль кох п роду ктів  або
збільшення інших факторів [6].

Різниця між продуктивністю та ефективн�
істю можна продемонструвати на прикладі ри�
сунка 1. Так х та у виступають факторами ви�
робництва (ресурсами — inputs) та як вироб�
лена продукція (output). Крива OS є границею
виробничих можливостей. Точки А, В і С —
підприємства, що виробляють певну продук�
цію. В даному випадку підприємства В і С ле�
жать на кривій OS, тобто вони є технічно ефек�
тивними. Підприємство А лежить нижче гра�
ниці виробничих можливостей, що є свідчен�
ням його технічної неефективності. Але воно
може збільшити виробництво продукції на ве�
личину відрізка АВ без додаткового залучен�
ня факторів виробництва. Для того щоб вимі�
ряти продуктивність потрібно провести пря�
му до кожної точки зображеної на графіку. В
даному випадку підприємство С є показовим
оскільки пряма, що виходить з початку коор�
динат дотикається до границі виробничих
можливостей. Тобто визначає максимум мож�
ливої продуктивності — виробляє оптималь�
ну кількість продукції при оптимальному за�
лученні виробничих факторів. При цьому
підприємства, що знаходяться в будь�якій
іншій точці на кривій 0S визначаються як тех�
нічно ефективні, але їх продуктивність є ниж�
ча ніж у С�підприємства. Отже, з вище наве�
деного слідує, що підприємства можуть бути
повністю ефективними і при цьому мати різний
рівень продуктивності [6].

B C 
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Рис. 1. Продуктивність та ефективність виробничої
діяльності
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Окрім технічної ефективності (ТЕ) М.Фар�

релл виділяв ефективність аллокативну (АЕ).
Добуток даних множників утворює загальну
ефективність (GE). І можуть виражатися неза�
лежно один від одного:

GE = TE * AE; 0  GE  1 (1).
Аналізуючи основні положення і врахову�

ючи особливості становлення економіки в рин�
кових умовах, на нашу думку, для визначення
критерію економічної ефективності функціо�
нування сільськогосподарських підприємств,
доцільно застосувати наступне тлумачення:
під економічною ефективністю, окремого
підприємства, слід розуміти таке ведення гос�
подарської діяльності при якому наявний об�
сяг ресурсів дозволяє отримати максимум
прибутку.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, питання ефективності функціонуван�
ня підприємств на даний момент є не достат�
ньо вивченим. Про це говорить той факт, що на
сьогодні серед економістів�науковців немає
спільної точки зору стосовно визначення кри�
терії економічної ефективності. Теорія ефек�
тивності чітко розмежовує поняття ефекту й
ефективності, розуміючи під першим результат
заходу, а під другим — співвідношення ефекту
і витрат, що його викликали. Економічні показ�
ники є концентрованим виразом якісних і
кількісних змін в економічному стані сільсько�
господарських підприємств. Їх величина
змінюється залежно від розвитку аграрного
виробництва, і відображає його об'єктивність і
вірогідність. Ефективна діяльність дає мож�
ливість аграрному підприємству розвиватись і
вирішувати важливі соціально�економічні пи�
тання.
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