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Шляга О.В., Карнаушенко С.С. Ефективність господарської
діяльності: сутність та підходи. У статті досліджено сутність поняття
«ефективність господарської діяльності». Розглянуті та класифіковані основні
підходи до визначення економічної категорії «ефективність».
Шляга О.В., Карнаушенко С.С. Эффективность хозяйственной
деятельности: сущность и подходы. В статье исследована сущность понятия
«эффективность
хозяйственной
деятельности».
Рассмотрены
и
классифицированы основные подходы к определению экономической
категории «эффективность».
Shliagа O.V., Karnaushenko S.S. The efficiency of economic activity: its
essence and approaches. In this article the essence of the concept of «efficiency of
economic activity» is investigated. There’re examined and classified the main
approaches to determining the economic category of «efficiency».
Постановка проблеми. Розвиток економічної науки нерозривно
пов’язаний з вирішенням проблем ефективного та безперервного
функціонування підприємств. При цьому перед підприємствами постає
непросте завдання не лише підтримувати вже досягнутий рівень своєї
діяльності, але й прагнути досягти достатньо високих результатів,
забезпечуючи ефективність господарської діяльності, приймаючи виважені
управлінські рішення, створюючи підстави для формування системи
економічної безпеки тощо.
Оцінка ефективності виробничої діяльності, управлінських рішень,
витрат економічних ресурсів, а також конкретні технології та засоби
забезпечення ефективного функціонування підприємств становлять особливий
інтерес як для вчених, так і для економістів-практиків. Саме цим пояснюється
актуальність питань, пов’язаних з дослідженням сутності та видів ефективності
господарської діяльності суб’єктів господарювання відповідно до умов
сьогодення.
Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Широке коло
питань, пов’язаних з дослідженнями ефективності функціонування підприємств
знайшли відображення у роботах вітчизняних та зарубіжних вченихекономістів, таких, як: Е. Долан, П. Друкер, Ф. Кене, В. Ковальов,
Х. Лібенштайн, К. Макконелл, М. Мескон, В. Паретто, В. Петті, О. Рац,
Д. Рікардо, Ю. Сурмін, С. Фішер, Д. Хан, Т. Хачатуров, О. Шеремет,
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Й. Шумпетер та інші [1-18]. Однак, попри існуючі дослідження, залишаються
невизначеними питання щодо єдиного трактування понять, які характеризують
ефективність функціонування підприємства. Існуючі поняття ефективності не
дають змогу охарактеризувати зв’язки між ними, оскільки відсутній системний
підхід.
Метою даної статті є дослідження сутності поняття «ефективність
господарської діяльності» та оцінка існуючих підходів до визначення
економічної категорії «ефективність діяльності підприємства».
Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема ефективності
виробництва, діяльності, роботи, функціонування підприємств завжди посідала
важливе місце серед актуальних проблем економічної науки. Зацікавленість
нею виникає на різних рівнях управління економікою - від керівників
підприємств чи їх структурних підрозділів до керівників держави.
Незаперечним фактом є те, що ефективність - це складна, багатогранна,
комплексна категорія. На думку більшості науковців ефективність є однією з
найскладніших категорій сучасної економічної науки [1]. Крім того, категорія
ефективності розвивалася у часі і має тривалу та складну історію становлення.
Проаналізувавши
існуючі
на
сьогодні
визначення
категорії
«ефективність», можна виділити два основні підходи до її визначення (рисунок
1).
Основні підходи до визначення
категорії «ефективність»
Перший підхід
- характеризує «ефективність» у значенні
результативності;
- відповідає на питання: яких результатів було
досягнуто і за яку ціну, які і в якій кількості
ресурси було витрачено на досягнення отриманих
результатів тощо;
- розглядає ефективність як співвідношення
результатів та витрат;
- критеріями підходу є «витрати-результат»

Другий підхід

- характеризує «ефективність» з
позиції досягнення мети;
- відповідає на питання: чи
досягли ми поставленої мети і
наскільки ми до неї наблизились
тощо;
- критеріями підходу є
«результат-мета»

Рисунок 1 – Основні підходи до визначення категорії «ефективність»
Розглянемо обидва підходи більш детальніше.
Тлумачення категорії «ефективність» згідно з першим підходом наведено
в таблиці 1, а відповідно до другого підходу – в таблиці 2.
Як бачимо, функція досягнення мети має важливе значення при
визначенні ефективності. Підхід до розгляду «ефективності» з позиції
досягнення мети не суперечить підходу до розгляду «ефективності» в значенні
результативності, проте він має більш складний характер, а критеріями цього
підходу є відповідність фактичного результату поставленій меті як
характеристики якості отриманого результату.
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Таблиця 1 – Тлумачення категорії «ефективність» згідно з першим підходом в
значенні результативності
Автор(и), джерело
1
В. Петті, Ф. Кене [1]
Д. Рікардо [1]
В. Паретто, Й. Шумпетер [2]
К. Макконелл, С. Брю [3]

М. Мескон, М. Альберт, Ф.
Хедоурі [4]
Х. Лібенштайн, С. Фішер, Р.
Дорнбуш, Р. Шмалензі [5]
Т.С. Хачатуров [6, с.22]
Сучасний
міжнародний
стандарт управління ІSO :
9000:2000 [7, с.3140]

Точка зору
2
Категорія
«ефективність»
розглядалася
в
значенні
результативності в ХVІІ ст. представниками класичної
політекономії
Категорію «ефективність» визначив як «відношення
отриманого результату до певного виду витрат»; саме з того
часу вона набула статус самостійної економічної категорії
Під «ефективністю» розуміли відношення витрат і результатів
Відзначили, що ефективність характеризує зв’язок між
кількістю одиниць обмежених ресурсів, які використовуються
в процесі виробництва, та отриманою в результаті кількістю
певного потрібного продукту
Вважають, що ефективність у цілому характеризується
співвідношенням між обсягом виробництва продукції і
необхідними для її виготовлення ресурсами, тобто
визначається як внутрішній параметр функціонування
підприємства, віддзеркалюючи ефективність використання
ресурсів
Оцінюють ефективність як зовнішнє поняття, яке враховує
розподіл ресурсів
Визначив категорію «ефективність» як «відношення
економічного або соціального ефекту до потрібних для його
досягнення витрат»
Розглядає ефективність як співвідношення між досягнутим
результатом і використаними ресурсами, що свідчить про
ресурсний підхід до визначення категорії «ефективність»

Таблиця 2 – Тлумачення категорії «ефективність» згідно з другим підходом з
позиції досягнення мети
Автор(и), джерело
1
Основоположники
праксеології, зокрема
Я. Зеленевський [8]

Точка зору
2
Основи цього підходу були закладені в кінці ХІХ ст. в новій
області соціологічних досліджень –у праксеології, яка
розглядає способи діяльності з точки зору їх ефективності.
Ефективною вважалася діяльність результативна, продуктивна
або плідна (що досягає поставленої мети), правильною,
точною, адекватною (що максимально наближається до
заданої зразком норми), чистою (що максимально уникає
непередбачених наслідків і непотрібних додаткових
включень), надійною (оскільки прийоми діяльності тим більш
надійні, чим більше об’єктивна можливість досягнення цими
прийомами наміченого результату) і послідовною. При цьому
ефективність, вигідність і економічність є основними
критеріями ефективної діяльності
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Продовження таблиці 2
Д. Хан [9]
П. Друкер [10]
А.Д. Виварець,
Л.В. Дістергефт [11]
Е. Долан [1]
Ю.П. Сурмін [12]

Розглядає «ефективність» як вміння правильно робити
накреслення
Вважає, що результативність є наслідком певних процесів,
виконання функцій, завдань, досягнення цілей, а ефективність
– наслідком правильності таких дій, причому як перше
поняття, так і друге є однаково важливими
Стверджують, що у найбільш загальному сенсі ефективність
будь-якого процесу, будь-якого виду діяльності характеризує
ступінь досягнення поставленої мети
Визначає «ефективність» як вибір вірних цілей, на яких
фокусується вся енергія підприємства
Визначає
ефективність
як
показник
успішності
функціонування системи для досягнення встановлених цілей

В економічній літературі запропоновано безліч концептуальних підходів
до оцінки економічної ефективності господарської діяльності.
Герчикова І.Н. пропонує розраховувати ефективність щодо реальних
витрат виробництва. При цьому вона вважає, що ефективність слід визначати за
рентабельністю активів, власного та позикового капіталу [13].
Шеремет А.Д. і Сайфулін Р.С. пропонують визначати ефективність
авансованих ресурсів і ефективність спожитих ресурсів, а також оборотність і
рентабельність коштів або їх джерел [14].
Єфімова О.В. приходить до висновку, що ефективність доцільно
визначати за рентабельністю використаного капіталу, причому у разі залучення
позикових засобів треба враховувати також фінансові витрати (відсотки).
Прибуток для визначення рентабельності слід брати той, що залишається у
розпорядженні підприємства, тобто чистий [15].
Шмален Г. одним з основних критеріїв оцінки діяльності підприємства в
умовах ринкової економіки вважає економічність, під якою автор
розуміє отримання певного результату при найменших витратах або заданому
обсязі витрат. Основними показниками діяльності підприємства в ринкових
умовах Г. Шмален називає фінансову стійкість і прибуток (рентабельність).
Причому, під останньою він розуміє рентабельність власного капіталу та
рентабельність всього капіталу, вкладеного в підприємство [16].
Наведені вище пропозиції визначати ефективність оборотності капіталу
або щодо витрат виробництва (І.Н. Герчикова), або на основі чистого прибутку
(О.В. Єфімова), або щодо спожитих ресурсів (А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулін), на
наш погляд, можна вважати лише частковими, оскільки вони не відображають
основної мети діяльності підприємства або відображають її неповно. Ці
пропозиції можна застосовувати при оцінці ефективності використання
окремих складових елементів капіталу, виробничих площ і устаткування,
грошових коштів і т.п. На нашу думку, для формування загального висновку
про ефективність роботи підприємства доцільно використовувати комплексну
систему показників, яка поєднує всі названі підходи.
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Італійський економіст В. Паретто вважає, що «економічна ефективність
господарської системи – це стан, при якому неможливо збільшити міру
задоволення потреб хоча б однієї людини, не погіршуючи при цьому
положення іншого члена суспільства». Інакше кажучи, розподіл ресурсів
вважається неефективним, якщо існує можливість виробляти більшу кількість
якого-небудь товару або послуг при наявних ресурсах без скорочення випуску
інших товарів або послуг [2].
Представляється, що це визначення відбиває момент досягнення
найбільш оптимального з точки зору ефективності стану будь-якої
господарської системи, тобто містить елемент критерію ефективності.
Незалежно від якісного змісту різних економічних систем, ефективність є
взаємозв’язком результатів і витрат.
Ряд економістів робили спроби пояснити суть економічної ефективності
за аналогією з ефективністю в природничих науках, тобто розглядали
економічну ефективність як ефективність технічну. У зв’язку з цим Г. Гольберг
підкреслював, що визначення технічної ефективності в більшості фізичних,
хімічних і біохімічних процесів здійснюється через одновимірність і точність
виміру величин, що характеризують витрати і результати. Процеси
господарські докорінно відрізняються від процесів технологічних. Витрати і
результати не можна розглядати як величини безумовно одновимірні, а
завдання визначення ефективності тут набагато складніше [17].
Суть тенденції ефективності полягає в необхідності постійного зростання
результату як бази прогресу. Розвиток цього положення можна знайти в
роботах економістів 70-х років. Наприклад, М.З. Бор пише, що ефективність
якого-небудь процесу означає його результативність, що досягається на основі
використання природних умов, доцільного та цілеспрямованого поєднання
чинників, що створюють ефект, проте це не означає, що ефективність
виробництва потрібно розуміти тільки як категорію вимірювального і
кількісного порядку, через яку зіставляються витрати з результатами.
Ефективність виробництва, передусім, є економічною категорією, одним з
виражень виробничих стосунків у суспільстві і формується під впливом
характеру цих стосунків. Тому можна зробити висновок про відсутність
тотожності між технічною і економічною ефективністю, оскільки економічна
ефективність має завжди соціальну суть на відміну від технічної [18].
Отже, в найбільш загальному вигляді економічна ефективність
виробництва є кількісним співвідношенням двох величин – результатів
господарської діяльності та виробничих витрат. Суть проблеми підвищення
ефективності виробництва полягає в збільшенні економічних результатів на
кожну одиницю витрат у процесі використання наявних ресурсів. Підвищення
ефективності виробництва може досягатися як за рахунок економії поточних
витрат (споживаних ресурсів), так і шляхом кращого використання діючого
капіталу і нових вкладень у капітал (вживаних ресурсів).
Таким чином, наявність різних концепцій щодо сутності ефективності
зумовлена різними теоретичними позиціями з приводу її аналізу, виділенням
якогось одного аспекту із вирішення загальної проблеми. Дедалі більше
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науковців вважають, що приріст прибутку відображає результат реалізації
продукції та послуг, а у якості витрат, що зумовили цей приріст, доцільно
застосовувати вартість використаних ресурсів, які визначають виробничий
потенціал [2]. Відтак, на ефективність господарської діяльності підприємства
впливають фінансовий стан, а також певні організаційні, управлінські,
технологічні та інші переваги.
Треба мати на увазі, що перелік ресурсів підприємства, котрі визначають
його ефективність, не є вичерпним, тобто в конкретних умовах на ефективність
діяльності підприємства можуть чинити істотний вплив інші чинники. Проте
для середньостатистичного підприємства, яке діє в умовах ринку, урахування
зазначених чинників гарантує отримання найбільш адекватної оцінки стану
справ на підприємстві.
Економічний ефект відображає вартісні показники, що характеризують
проміжні й остаточні результати господарської діяльності підприємства.
Формами прояву економічної ефективності є різноманітні економічні ефекти:
зростання продуктивності праці, зростання обсягу товарообігу, збільшення
прибутку, зниження фондомісткості й інші. Форми прояву соціальної
ефективності пов’язані з отриманням соціальних ефектів: поліпшенням умов
праці, зростанням життєвого рівня населення.
Критерій економічної ефективності відображається за такою формулою
[17]:
e = E → max / B → min,

(1)

де е – критерій економічної ефективності;
Е – економічний результат (вигода або ефект);
В – витрат на досягнення економічного результату.
Висновки та пропозиції. Нині немає чітких меж між поняттями
«ефективність», «ефективність виробництва», «ефективність функціонування
підприємства». Часто даючи визначення певного виду ефективності, автори
повністю не розкривають сутності підходу до неї.
Отже, поняття ефективності функціонування підприємства має
поліморфний характер. Тому важливим є виділення за різними ознаками
відповідних видів ефективності, кожний з яких має певне значення для системи
функціонування підприємства.
Узагальнення підходів (класифікація видів ефективності) до ефективності
функціонування підприємства дозволить характеризувати ефективність
функціонування підприємства з різних сторін за різними ознаками. При цьому
кожний з видів ефективності надасть окрему характеристику ефективності
функціонування підприємства. Тому варто звертати увагу на всі види
ефективності, оскільки в комплексі вони можуть істотно підвищити кінцеву
ефективність підприємства.
До того ж, на нашу думку, ефективність функціонування підприємства
повинна визначатися не одним, а кількома важливими критеріями.
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Не можна не погодитись з думкою О.М. Рац у тому, що ефективність
функціонування підприємства – це комплексна характеристика, яка відображає
ступінь використання ресурсних витрат, спроможність досягати поставлених
цілей та здатність до стійкої життєдіяльності у конкурентному ринковому
середовищі. Вона показує ступінь використання трудових, матеріальних,
фінансових, природних та інших ресурсів, ступінь забезпечення позитивного
результату (ефекту) господарювання в умовах конкурентного ринку та
досягнення запланованих результатів з точки зору поставлених перед системою
чи її елементами цілей» [5, с. 284].
Таким чином, визначення ефективності господарської діяльності має
важливе як наукове, так і практичне значення. З її допомогою можна не тільки
оцінити ефективність роботи підприємства, проаналізувати сумарний ефект
різних її структурних підрозділів та напрямків діяльності, а й визначити
стратегію розвитку, розробити прогноз та план дій на перспективу, встановити
результати використання витрачених ресурсів: засобів виробництва, робочої
сили, інформації і т. п.
Ефективність
функціонування
підприємства
є
комплексною
характеристикою існування соціально-економічної системи. Для її визначення
також варто застосовувати комплексний підхід, який включає сукупність
критеріїв оцінки ефективності функціонування підприємства: результативність
його витрат, цільову результативність та конкурентоспроможність.
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