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ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЇЇ ВИДІВ

Визначення ефекту й економічної ефек-
тивності має важливе як наукове, так і
практичне значення. За його допомогою
можна не тільки оцінити ефективність
діяльності підприємства, проаналізувати
сумарний ефект різних його структурних
підрозділів та напрямів діяльності, а й
визначити стратегію розвитку, розробити
прогноз та план дій на перспективу,
установити результати використання
витрачених ресурсів: засобів виробництва,
робочої сили, інформації тощо.

Постійний теоретичний (з боку
дослідників) і практичний (з боку
менеджерів і підприємців) попит на
системний інструментарій щодо оцінки
економічної ефективності призвів до різного
трактування сутності і великого набору
економічних термінів, що її характеризують
(проявила себе пропозиція як відгук на
попит).

В.О. Подольська і О.В. Яріш
відзначають: «Показники рентабельності є
відносними характеристиками фінансових
результатів і ефективності діяльності
підприємства» [1]. В.В. Бочаров вказує, що
економічна ефективність діяльності
підприємств визначається показниками
рентабельності [2, 174]. А.Д. Шеремет
вважає, що ефективність економічних
процесів вимірюється шляхом зіставлення
результату (ефекту) і витрат [3].

П. Друкер стверджує, що ефективність –
це «правильно створювати потрібні речі», а
відповідно і досягнення мети найбільш
економічним способом [4].

Слід зауважити, що у вітчизняній
економічній літературі для характеристики
економічної ефективності виробничо-госпо-
дарської діяльності підприємств
використовується в багатьох випадках таке
поняття, як «результативність». Також при
дослідженні питань ефективності
підприємства використовується й інший
термін, а саме  «продуктивність»
(«продуктивність системи»), який у принципі

є тотожним по змісту терміну «економічна
ефективність» [5, 390-396].

Ефективність, зазначають П. Хейне,
П. Боуттке і Д. Причитко, безумовно є
оціночною категорією. Вона завжди
пов’язана з відношенням цінності результату
до цінності витрат [6, 44].

В управлінні економічною
ефективністю дуже важливо знайти
правильні методи та підходи до її
вимірювання [7].

Із цього приводу відомий
американський учений П. Друкер писав, що
кожен раз, аналізуючи спосіб, за допомогою
якого було прийнято дійсно правильне
рішення, Ви обов’язково зрозумієте, що
величезні зусилля були направлені на пошук
підходящої системи вимірювання.

Метою статті є розкриття сутності
економічної ефективності. Завдання полягає
в тому, щоб визначити найбільш впливові
показники, характеризуючи економічну
ефективність діяльності підприємства.

Діяльність будь-якого суб’єкта
господарювання спрямована на досягнення
певного результату, отримання якого
пов’язане зі здійсненням певних витрат.

Результати діяльності підприємства
характеризуються ефектом та ефективністю.

Розрахунок економічної ефективності,
якщо підсумувати різні підходи до
кількісного її визначення, у загальному
вигляді проводиться таким чином:

.РE
В

 (1)

Можливі такі варіанти розрахунку
економічної ефективності через зіставлення
витрат (В) і результатів (Р):

1) показник виду Р/В характеризує
результат, отриманий з одиниці витрат;

2) відношення В/Р позначає питому
величину витрат, що припадає на одиницю
результату;
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3) різниця (Р–В) характеризує
абсолютну величину перевищення
результатів над витратами;

4) показник виду (Р–В)/В характеризує
ефект, отриманий з одиниці витрат;

5) показник (Р–В)/Р відображає питому
величину ефекту, що припадає на одиницю
отриманих результатів.

Очевидно, що від конкретної
інтерпретації результатів і витрат у цих
співвідношеннях залежатиме економічний
зміст показника, який об`єднує ці дві
величини.

Щодо оцінки результатів і витрат
підприємства аналіз економічної літератури
показав, що із численних пропозицій слід
виділити три принципово відмінних підходи
до визначення змісту витрат:

1) ресурсний, коли під ефективністю
виробництва розуміють отримання
максимуму можливих благ (результату,
ефекту) від наявних ресурсів;

2) витратний, коли під ефективністю
виробництва розуміють співвідношення
результатів і поточних витрат виробництва.
Це означає, що чим вище результат при
однакових витратах, або чим менше витрати
на одиницю корисного ефекту, тим вище
ефективність виробництва;

3) ресурсно-витратний, коли
економічний результат співвідноситься з
вартістю виробничих ресурсів і поточними
виробничими витратами.

Витрати та ресурси в діяльності будь-
якого підприємства мають різний характер
формування й розподілу, відрізняються за
економічною природою, структурою й
абсолютною величиною.

Класифікація витрат і ресурсів
виробництва має велике практичне й
теоретичне значення для з'ясування сутності
економічної ефективності.  При розрахунках
економічної ефективності розрізняють
поточні й одноразові витрати. Поточні
витрати в діяльності підприємства
здійснюються постійно протягом року й
характеризують витрати на виробництво та
реалізацію продукції, тобто собівартість
продукції. Вони включають витрати
сировини і матеріалів, палива і енергії,
амортизацію основних фондів, заробітну

плату, витрати, пов'язані з випуском і
реалізацією продукції тощо. Таким чином,
поточні витрати – це щорічні, безперервні
витрати живої і уречевленої праці на
виробництво й реалізацію продукції. На
відміну від поточних, одноразові витрати –
це форма реалізації капіталу, що авансується
підприємством в особі його власника, на
створення основних і приріст оборотних
фондів, тобто на приріст виробничих фондів
(через здійснення капітальних вкладень).
Авансована вартість на нові основні фонди,
нову техніку, приріст оборотних фондів є
основою зростання організаційно-технічного
рівня підприємства. Економічний же ефект
після введення в дію виробничих фондів
забезпечується протягом усього періоду їх
функціонування.

У результаті реалізації одноразових
витрат створюються виробничі фонди, які
виступають у формі застосованих ресурсів.
До них належать основні виробничі фонди у
вигляді функціонуючих і резервних засобів
праці, оборотні виробничі фонди у вигляді
запасів сировини, основних і допоміжних
матеріалів, палива, незавершеної продукції
тощо.

Економічна ефективність характеризує
кінцеві результати діяльності підприємства.

Економічна ефективність поділяється
на різні види, які мають свої характеристики.
У таблиці наведена узагальнена класифікація
видів економічної ефективності.

Фактично визначення економічної
ефективності діяльності підприємства поля-
гає в оцінці його результатів. Такими резуль-
татами можуть бути обсяги виготовленої
продукції в натуральному чи вартісному (за
оптовими цінами або за собівартістю)
вираженні або прибуток. Але ж сама по собі
величина цих результатів не дає змоги
робити висновки про ефективність або
неефективність діяльності підприємства,
оскільки невідомо, якою ціною отримані ці
результати. Звідси для отримання об'єктивної
оцінки ефективності діяльності підприємства
необхідно також урахувати оцінку тих
витрат, що дали змогу одержати ті чи інші
результати. Процес виробництва
здійснюється через поєднання факторів, що
його визначають: засобів праці (основні



фонди), предметів праці (оборотні фонди),
робочої сили (трудові ресурси). Крім того,
істотним чином на виробництво впливає

фінансовий стан під-

Таблиця
Види економічної ефективності

Класифікаційна
ознака

Види
ефективності Характеризує

1. Результати
діяльності

1. Виробничо-
технологічна

Удосконалення техніки, технології; упровадження
нововведень

2. Виробничо-
економічна

Результати роботи структурних підрозділів і підприємства в
цілому

3. Соціально-
економічна

Задоволення потреб населення, умови праці робітників, від-
повідність виробничих відносин рівню продуктивних сил

2. Рівень
визначення

1. Загальна
(абсолютна)

Визначається на всіх рівнях господарювання; характеризує
загальний економічний ефект порівняно з окремими видами
витрат або ресурсів

2. Порівняльна Визначає найбільш економічно вигідний варіант вирішення
задачі підприємства

3. Витрачені
ресурси

1. Витратна Результативність поточних виробничих витрат
2. Ресурсна Результативність використання виробничих ресурсів

(основних виробничих та обігових засобів)
3. Витратно-
ресурсна

Результативність використання всієї сукупності витрат на
виробництво

приємства, а також певні організаційні, уп-
равлінські, технологічні й інші переваги, що
відображаються як нематеріальні ресурси.
Тож за оцінку витрат логічно взяти оцінку
всіх перелічених ресурсів. Виходячи з цього
можна дати таке визначення ефективності:
ефективність підприємства являє собою
комплексну оцінку кінцевих результатів
використання основних і оборотних фондів,
трудових і фінансових ресурсів та
нематеріальних активів за певний період
часу.

Висновки. Ефективність – це відносний
показник, який характеризується
динамічністю та висвітлює результативність
діяльності з використання ресурсів для
досягнення поставленої мети на релевантому
проміжку.

Отже, незважаючи на те що проблема
ефективності є досить вивченою, велика
кількість її аспектів залишається не повністю
розкритою, має різні тлумачення і потребує
свого подальшого дослідження. Тим більше
це актуально у світлі трансформації
економічних поглядів на теорію
ефективності в умовах мінливих чинників
розвитку ринкової економіки.
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