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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах інтеграції національної економіки до

ЄС та СОТ, виробництво агропромислової про�
дукції на ефективній основі, беручи до уваги його
суттєвий вплив на добробут населення країни, є
визначальним чинником економічного і соціально�
го розвитку суспільства. Тому головною стратегі�
чною метою вітчизняного агропромислового ком�
плексу є налагодження виробництва продуктів
харчування в обсягах, які дозволять задовольни�
ти потреби населення країни в продовольстві
відповідно до науково�обгрунтованих норм спо�
живання, гарантувати баланс товарообмінних опе�
рацій в агропродовольчій сфері та стати важливою
складовою експорту країни.

Досягнення стратегічної мети вимагає від про�
дуктових підкомплексів АПК ведення господарсь�
кої діяльності на ефективній основі, завдяки на�
лагодженню ефективної роботи підприємств пе�
реробної сфери. Адже попри те, що підприємства
є елементами такої масштабної макросистеми як
національна економіка, будучи категоріями най�
нижчого рангу, вони зумовлюють зміни у катего�
ріях вищих рангів. Виходячи із сутності економіч�
них відносин, існує потреба у проведенні оцінки
об'єктивних змін рівня ефективності господарсь�
кої системи, яка спроможна зберігати свою струк�
туру і характер функціонування, навіть під впли�
вом змін зовнішніх навантажень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Даним питанням присвячені праці багатьох
учених, зокрема ними займалися В.Г. Андрійчук,
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О.А. Хашковська, В.І. Мацибора, О.С. Шевчук,
О.М. Ємельянова та ін. Однак, цей напрям дослід�
жень, на нашу думку, надалі залишається актуаль�
ним.

Проблема оцінювання ефективності госпо�
дарської системи і її складових у поєднанні з про�
блемою управління функціонуванням та розвит�
ком підприємств завжди була одним із основних
питань економічної науки. Однак попри жваві дис�
кусії, вітчизняна економічна наука не наводить
чіткого розрізнення двох споріднених понять —
"ефективність" та "економічна ефективність", хоча
цілком очевидно, що перша має більш загальний
характер, аніж друга. Так, Ф. Жюльєн у праці
"Трактат про ефективність", відзначає "розплив�
чатість" категорії "ефективність" [1]. У більшості
випадків оцінювання ефективності особливо еко�
номічної, обмежується лише співвідношенням
одержаного результату до витрат на його здобут�
тя [2, с. 42, 69, 101].

В.Г. Андрійчук у ході власних економічних дос�
ліджень визначає ефективність як економічну ка�
тегорію, що відображає співвідношення між одер�
жаними результатами і витраченими на їх досяг�
нення ресурсами [3, с. 397—398]. Е.С. Пасур у своїй
статті "Економічна ефективність: наріжний камінь
чи міраж?" [4] говорить про те, що багато видів
діяльності вважаються неефективними тільки че�
рез те, що невірно вживається поняття "ефек�
тивність". Він пропонує оцінювати ефективність як
відношення результату до витрат тільки в тому
випадку, коли вони виміряні у вартісному виразі й
зауважує, що оцінювати ефективність можна
тільки в тому разі, коли визначені всі результативні
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фактори, котрі визначаються досягненням мети,
ефективність якої вимірюється.

Подібної точки зору притримується О.А. Ха�
шковська, будуючи власне розуміння ефективності
на співвідношенні результату і витрат на його
одержання, вкладаючи в це поняття сукупність
всіх видів чинників, дія яких спрямована на задо�
волення наявних потреб людини [5, с. 160]. В.І.
Мацибора також стверджує, що в ефективності
відбивається здатність продукції задовольняти ті
чи інші потреби споживачів [6, с. 137]. Саме тому з
розвитком ринкових відносин виникає необ�
хідність у поглибленні суті ефективності в напрямі
максимізації корисності.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Об'єктивно оцінити висловлювання класиків

економічної науки та простежити розвиток їх по�
глядів сучасниками.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Економічна ефективність є складною історич�

ною та найважливішою категорією економічної
науки, в якій відображається дія системи об'єктив�
них економічних законів та виявляється один із
можливих аспектів виробництва — результа�
тивність як форма вираження мети виробничого
процесу. А як відомо, буття визначає свідомість,
тобто економічна сторона ефективності визначає
рівень її соціальної сторони, яка, у свою чергу,
буде тим вищою, чим вищого рівня економічної
ефективності досягнуто, що свідчить про взаємоз�
в'язок та взаємообумовленість соціальної та еко�
номічної ефективності. Соціальний характер
ефективності надає структура витрат суспільної
праці, що здійснюються на виробництво продукції
і практично формують її вартість [7, с. 13]. Соц�
іальний аспект включає в себе визначення ефек�
тивності Е.Дж. Долана і Д.Е. Ліндсея, згідно якого
економічна ефективність — це такий стан справ,
при якому неможливо провести зміни з метою
більш повного задоволення бажань однієї люди�
ни, не наносячи при цьому збитків задоволенню
бажань іншої людини [8, с. 12].

Основними критеріями соціальної ефектив�
ності є скорочення тривалості робочого тижня,
збільшення кількості робочих місць, рівня зайня�
тості, покращення умов праці та добробуту пра�
цюючих. Тоді як основним мірилом економічної
ефективності традиційно була віддача сукупних
вкладень. Для її виміру необхідно мати кількісно
виражені ефекти (результати) і ресурси (витрати).
У розширеному розумінні категорія ефективності
тлумачиться як досягнення максимального ефек�
ту за мінімальних витрат ресурсів [9, с. 70]; досяг�
нення максимального ефекту за фіксованих, на�
перед визначених обсягів ресурсів, або заданого
результату (ефекту) за мінімальних витрат ре�
сурсів [10, с. 11]; зіставлення фактичного показ�
ника ефективності через показник максимально
можливого (потенційного) виходу продукції за

даної кількості ресурсів (аналіз оболонки даних)
[11, с. 6].

Автори майже всіх вищевказаних визначень
понять "ефективності" та "економічної ефектив�
ності" пов'язують їх із затратами та результатами
господарської діяльності. На наш погляд, підприє�
мства, здійснюючи виробниче споживання фак�
торів виробництва, повинні зосередити увагу на їх
оптимальному поєднанні. Це дозволить отримати
додаткові економічні переваги, джерелом яких є
можливість зниження поточних витрат, за раху�
нок удосконалення технології та продукції, спро�
можної задовольнити відповідні потреби людей.
Саме оптимальність поєднання виробничих ре�
сурсів є головною причиною варіації рівня ефек�
тивності ведення господарської діяльності, навіть
за умови однакової кількості витрачених ресурсів.
Звідси, не просто сукупність, а успішне комбіну�
вання факторів виробництва гарантуватиме еко�
номічну ефективність при умові максимізації ко�
рисності для споживачів, виражаючи тим самим
рівень ефективності ведення господарської діяль�
ності.

У працях багатьох класиків економічної на�
уки можна зустріти також ототожнення тер�
мінів "економічної ефективності" та "раціо�
нальності". Зокрема, Т. Котарбінський та О.
Ланге у своїх працях найбільше уваги приділя�
ли економічній ефективності як результату ра�
ціональної економічної діяльності, що визна�
чається співвідношенням отриманого результа�
ту (ефекту) до витрат (вкладень). Науковці ви�
ходили з думки, що міркування відносно раці�
ональності чи нераціональності діяльності еко�
номічних суб'єктів в умовах ринку є міркуван�
нями оціночними, оскільки їх наслідком є ефек�
тивність або її відсутність [12]. Незважаючи на
тісний взаємозв'язок між термінами, З. Садов�
ський підкреслює, що раціональність слід від�
носити до сфери прийняття рішень, у той час
як ефективність — до результатів цих рішень
[13, с. 76—78]. В. Янік оцінює ефективність з
точки зору реалізації цілей, а також зусиль, що
вкладені в їх досягнення, які у випадку госпо�
дарської діяльності залежать від використову�
ваних ресурсів. Тому ефективність, на його
думку, також об'єктивно пов'язується з еко�
номністю (раціональністю). Науковець називає
ефективною таку діяльністю, яка забезпечує ре�
алізацію поставлених цілей, передбачає роз�
робку та ухвалення управлінських рішень щодо
їх досягнення, за наявності певної кількості ре�
сурсів при умові мінімізації їх затрат, гарантує
максимально можливий ефект (результат) [14,
с. 27]. Мюррей Н. Ротбард у своїй праці "Міф
про ефективність" стверджує, що неможливо
визнати порядок оцінки ефективності еконо�
мічного об'єкта тільки на підставі мінімізації
витрат або результативності через відсутність
повноцінного знання про отримані результати,
зумовлену невизначеністю світу [15]. На�
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томість, О.С. Шевчук визначає суть ефектив�
ності, як рівень відповідності результативності
тактичних дій стратегічній меті діяльності
підприємства, грунтуючись на стратегічному
підході та базуючись на уявленнях про ефек�
тивність як результативність [16, с. 266—269].
Разом з тим, поняття ефективності не зовсім
відповідає поняттю результативності, оскільки
виконання виробничого завдання завжди при�
зводить до результату, який не завжди прино�
сить користь. Тому ряд науковців наголошує на
необхідності розрізняти поняття "ефект" і
"ефективність", свідченням чого є поява думок
раціонального характеру в сучасній економіч�
ній літературі з приводу розуміння ефекту лише
як певної форми результату [6, с. 137; 12, с. 102;
13, с. 175; 50, с. 229]. Низка вчених, таких як
П.П. Руснак, В.В. Жебка, М.М. Рудий, А.А. Ча�
лий, вважають ефект наслідком, результатом
функціонування підприємства або проведення
тих чи інших заходів у ході господарської діяль�
ності. Але через те, що він не здатний показати
рівень корисності справи, то за одним ефектом
не можна судити про її доцільність, тому по�
трібно зіставити ефект із витратами на його
одержання і визначити, якою ціною його досяг�
нуто [17, с. 211]. Подібна думка має місце і у
поглядах О. М. Ємельянова, який характеризу�
ючи ефективність виробництва, вважає, що
умовою динамічного економічного росту, що
має супроводжуватися економічним розвитком,
головною ознакою якого є не лише зростання
обсягів виробництва, але й корисності, тобто
його здатності підвищувати якість життя насе�
лення [18, с. 325].

ВИСНОВКИ
Грунтуючись на результатах проведеного ана�

лізу існуючих поглядів як класиків економічної
науки, так і сучасників, ми схильні розділяти точ�
ку зору, за якою ефективність розглядається як
одна з основних економічних категорій, що відоб�
ражає рівень функціонування систем мікро� і мак�
рорівнів. Тим паче, що такий підхід не суперечить
і основним постулатам економічної теорії, оскіль�
ки цілком відповідає положенням теорії виробниц�
тва і витрат. Однак, у процесі оцінки ефективності
необхідно враховувати два аспекти: рівень корис�
ності та витрати.
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