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Герасимов О. К. Аналіз підходів до трактування ефективності діяльності підприємств
Мета статті полягає в дослідженні, систематизації та аналізі наукових підходів до визначення категорії «ефективність», еволюції формування 
та розвитку наукових шкіл, визначенні основних і загальних теорій ефективності: економічної, динамічної, статистичної, адаптивної та синер
гетичної. Результати проведеного дослідження свідчать, що в сучасних умовах не існує єдиного підходу до розуміння поняття «ефективність». 
Ефективність виступає як індикатор розвитку суб’єкта (явища) та є стимулом для здійснення підприємницької діяльності. Ефективність є 
цільовим орієнтиром управлінської діяльності керівників підприємств, які спрямовують свою діяльність в русло обґрунтованості, необхідно-
сті, виправданості та достатності. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розробка організаційно-економічного механізму 
маркетингового забезпечення ефективності діяльності підприємства, а також методичного підходу до оцінки ефективності функціонування 
підприємства та його маркетингової підсистеми.
Ключові слова: ефективність, класифікація, підходи, теорії, еволюція формування та розвитку наукових шкіл.
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Цель статьи заключается в исследовании, систематизации и анализе 
научных подходов к определению категории «эффективность», эво
люции формирования и развития научных школ, определении основ
ных и общих теорий эффективности: экономической, динамической, 
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не существует единого подхода к пониманию понятия «эффектив
ность». Эффективность выступает как индикатор развития субъ
екта (явления) и является стимулом для осуществления предприни
мательской деятельности. Эффективность является целевым ори
ентиром управленческой деятельности руководителей предприятий, 
которые направляют свою деятельность в русло обоснованности, 
необходимости, оправданности и достаточности. Перспективой 
дальнейших исследований в данном направлении является разра
ботка организационно-экономического механизма маркетингового 
обеспечения эффективности деятельности предприятия, а также 
методического подхода к оценке эффективности функционирования 
предприятия и его маркетинговой подсистемы.
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The article is aimed at studying, systematizing and analyzing scientific ap
proaches to the definition of the category of «efficiency», evolution of the 
formation and development of scientific schools, defining of the basic and 
the general theories of efficiency: economic, dynamic, statistical, adaptive, 
and synergistic. The results of the study show that there is no uniform ap
proach to understanding the concept of «efficiency» in the current circum
stances. Efficiency presents itself as an indicator of the development of actor 
(phenomenon) and works as an incentive for implementing entrepreneurial 
activity. Efficiency is the target guideline of managerial activities for leaders 
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justification, and sufficiency. Prospect for further research in this area is the 
development of an organizational-economic mechanism for the marketing 
provision of enterprise, as well as a methodical approach to assessing the ef
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Основою успішної діяльності вітчизняних підпри-
ємств у ринкових умовах є поступове підвищен-
ня їх ефективності, що сприятиме покращенню 

стану економіки, пришвидшенню інтеграційних проце-
сів та, як результат, – зростанню якості життя населення. 
Тому, в умовах сучасних економічних реалій, важливим 
представляється вирішення питання з удосконаленням 
підходів до трактування категорії «ефективність».

Дослідження різноманітних теоретико-методоло-
гічних підходів до розуміння сутності поняття «ефек-
тивність» здійснено в наукових працях багатьох вітчиз-
няних і зарубіжних учених. Серед них Андрійчук В. Г., 
Виварець А. Д., Долан Дж., Друкер П., Кузнєцова О. В., 
Куценко А. В., Макконелл К. Р., Морщенок Т. С., Рябко-

ва О. В., Стрілець Є. М., Сухарєв О. С., Хачатуров Т. С., 
Якимчук Т. В. Але, незважаючи на значну кількість на-
укових праць стосовно вказаної проблематики, спосте-
рігається суперечливість між деякими визначеннями, 
що потребує проведення ґрунтовного аналізу цього по-
няття з метою формування відповідного теоретичного 
підґрунтя для покращення діяльності вітчизняних під-
приємств.

Мета статті полягає в дослідженні, систематиза-
ції та аналізі наукових підходів до визначення категорії 
«ефективність», еволюції формування та розвитку на-
укових шкіл, визначенні основних і загальних теорій 
ефективності: економічної, динамічної, статистичної, 
адаптивної та синергетичної.
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У загальному уявленні ефективність (у перекладі 
з латинської – дієвий, продуктивний, що дає ре-
зультат) характеризує розвинені системи, проце-

си, явища [1]. Незаперечним фактом є те, що ефектив-
ність – це складна, багатогранна, комплексна категорія. 
Наявність різних концепцій щодо сутності ефективності 
зумовлена різними теоретичними позиціями з приводу 
її аналізу, виділенням якогось одного аспекту з вирішен-
ня загальної проблеми. На думку більшості науковців, 
ефективність є однією з найскладніших категорій сучас-
ної економічної науки [2].

У роботі [3] виділено два основні підходи до ви-
значень категорії «ефективність» (рис. 1). До авторів, 
що дотримуються визначення поняття «ефективність» 
у значенні результативності, можна віднести В. Петті, 
Ф. Кене, Д. Рікардо, В. Паретто, Й. Шумпетера, К. Мак-
конелла, С. Брю та інших. Так, К. Макконелл, С. Брю 
відзначили, що ефективність характеризує зв’язок між 
кількістю одиниць обмежених ресурсів, які використо-
вуються в процесі виробництва, та отриманою в резуль-
таті кількістю певного потрібного продукту [4]. В. Па-
ретто, Й. Шумпетер під «ефективністю» розуміли від-
ношення витрат і результатів [5].

точна, адекватна (що максимально наближається до за-
даної зразком норми), чиста (що максимально уникає не-
передбачених наслідків і непотрібних додаткових вклю-
чень), надійна (оскільки прийоми діяльності тим більш 
надійні, чим більше об’єктивна можливість досягнення 
цими прийомами наміченого результату) і послідовна 
[8]. При цьому ефективність, вигідність і економічність є 
основними критеріями ефективної діяльності.

Слід також відмітити, що у визначеннях поняття 
«ефективність» Д. Хана [9], П. Друкера [10], А. Д. Ви-
варець та Л. В. Дістергефта [11], Дж. Долана [2] спо-
стерігається такий підхід. Найбільш повним і змістов-
ним визначенням згідно з підходом «досягнення мети» 
можна вважати точку зору П. Друкера, який вважає, що 
результативність є наслідком певних процесів, виконан-
ня функцій, завдань, досягнення цілей, а ефективність –  
наслідком правильності таких дій, причому як перше 
поняття, так і друге є однаково важливими [10].

Підхід до розгляду «ефективності» з позиції до-
сягнення мети не суперечить підходу до розгляду «ефек-
тивності» в значенні результативності, проте він має 
більш складний характер, а критеріями цього підходу є 
відповідність фактичного результату поставленій меті 
як характеристики якості отриманого результату.

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 та 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»

 
 

 
 

 







Рис. 1. Основні підходи до визначення категорії «ефективність» [3]

М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі вважають, що 
ефективність у цілому характеризується співвідношен-
ням між обсягом виробництва продукції та необхідними 
для її виготовлення ресурсами, тобто визначається як 
внутрішній параметр функціонування підприємства, від-
дзеркалюючи ефективність використання ресурсів [6].

У міжнародному стандарті управління ІSO:9000: 
2000 [7] ефективність визначається як співвідношення 
між досягнутим результатом і використаними ресур-
сами, що свідчить про ресурсний підхід до визначення 
категорії «ефективність». 

Основи цього підходу до тлумачення категорії 
«ефективність» з позиції досягнення мети були закладені 
в кінці ХІХ ст. у новій сфері соціологічних досліджень –  
у праксеології (основоположником якої є, зокрема,  
Я. Зеленевський [8]), що розглядає способи діяльності з 
точки зору їх ефективності. Згідно з даною теорією ефек-
тивною вважалася діяльність результативна, продуктив-
на або плідна (що досягає поставленої мети), правильна, 

Аналіз існуючих напрацювань у напрямку форму-
вання підходів до трактування поняття «ефективність» 
дозволив дійти висновку, що не всі автори змістовно 
розкривають це питання. Так, з точки зору Морще- 
нок Т. С. та Біляк О. М. [12] підходи до визначення по-
няття «ефективність» полягають у наведенні точок зору 
різних авторів, що присвятили дослідженню даного по-
няття свої праці (табл. 1).

Водночас у даній роботі автори [12] наводять 
й інше трактування підходів до визначення поняття 
«ефективність» (рис. 2).

Така трактовка, на наш погляд, є більш прийнят-
ною, оскільки систематизує існуючі точки зору на по-
няття «ефективність» з позицій сутнісного наповнення 
зазначених підходів.

Кузнецова О. В. [13] зазначає існування двох на-
прямів тлумачення поняття «ефективність»: «ефектив-
ність» як показник, що характеризує ефективність ви-
користання виробничих ресурсів на підприємствах, та 

http://www.business-inform.net
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таблиця 1

підходи до визначення поняття «ефективність» [12]

Автор(-и)/ джерело Визначення

Д. Рікардо [27, с. 6] Ефективність – економічна категорія, яка визначає співвідношення результату до визначеного 
виду витрат

Г. Емерсон [27, с. 19] Ефективність – основна мета управління, яка визначає зв’язок з функціональністю 
підприємства

Т. Котарбинський [27, с. 20] Ефективність – це результативність, яку визначає загальна теорія ефективної організації 
діяльності

В. Андрійчук [28, с. 9] Ефективність – це результативність певної дії, процесу, що вимірюється співвідношенням 
між отриманим результатом і витратами (ресурсами), що його спричинили

С. Мочерний [26, с. 14] Ефективність – здатність приносити ефект, результативність процесу, проекту тощо, які виз-
начаються як відношення ефекту, результату до витрат, що забезпечили цей результат

І. Павленко [32]
Ефективність – комплексна оцінка кінцевих результатів використання трудових, матері-
альних, інформаційних та фінансових ресурсів підприємства у виробництві товарів  
та наданні послуг за певний термін

Б. Жнякін, В. Краснова [29, с. 3] Ефективність — це співвідношення результату (ефекту) з витратами, що викликали цей ефект

Підходи до визначення поняття «ефективність 

Цільовий Системний Вибірковий 

визначає ефективність
системи як здатність
суб’єкта досягати
визначених цілей
за допомогою
раціональних дій
її складових.
Раціоналізм полягає
у виборі такого варіанта
використання ресурсів,
який би дав досягти
встановлених цілей
з найменшими витратами

 

пасивний підхід, який
передбачає
концентрацію уваги
підприємства на його
виживанні завдяки
пристосуванню
до зовнішнього
середовища,
акцентується увага
на внутрішніх
характеристиках
підприємства, що робить
його більш придатним
для оцінки діяльності
бюджетних організацій 

передбачає забезпечення
мінімального рівня
задоволення усіх
складових організації,
мотиви діяльності та цілі
яких відрізняються.
Важливим є ідентифікація
стратегічних складових,
а також визначення
ступеня їх впливу
на діяльність
підприємства в цілому

 

Рис. 2. підходи до визначення поняття «ефективність» в теорії управління [12]

«ефективність» як співвідношення «результат – витра-
ти». Наведені в роботі [13] точки зору щодо визначення 
сутності кожного з напрямів представлено в табл. 2.

Слід зазначити, що в ілюструванні сутності кож-
ного із напрямів (підходів) наведено точки зору 
одних і тих самих авторів, що демонструє супе-

речливість у трактуванні поняття «ефективність» на-
віть у одно й того ж науковця. 

Підґрунтя даного становища пов’язане з еволю-
цією формування та розвитку наукових шкіл. Кожна 
школа вкладала своє розуміння в ефективність: її роль, 
складові та внесок у підприємство. Це дозволило виді-
лити такі школи в економічній думці [13]:

1. Класична школа: Р. Джонс, Р. Джонсон, М. Мус-
са, Б. Олін, Д. Рікардо, Т. Рибчинський, П. Самуельсон, 

А. Сміт, У. Столпер, Р. Торренс, Е. Хекшер [14–18]. Її 
представники розглядали ефективність у порівняльно-
му співвідношенні факторів виробництва, їх продуктив-
ності та забезпеченості.

2. Неокласична школа: Ф. Кене, К. Маркс [14; 19] –  
розглядали ефективність як суспільне відтворення.

3. Школа загальної рівноваги: Д. Бхагваті, Л. Валь - 
рас, Я. Вінер, Ф. Едждуорт, О. Маршалл, Д. Мід, Д. Мілль, 
П. Самуельсон, Г. Хаберлер [14; 20; 21]. Її представники 
стверджували, що основою конкурентних переваг країн 
є ціни товарів, менші за рівноважні ціни, а також умови 
країн, які забезпечують взаємний попит і пропозицію. 
Зрівняння сукупного попиту та сукупної пропозиції 
може здійснюватися або через зміну цін, при незмінних 
кількостях, або через зміну кількостей при незмінних ці-
нах, або через зміну кількостей і цін одночасно.
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таблиця 2

Напрями (підходи) щодо визначення поняття «ефективність»

Автор/джерело Визначення

«Ефективність» як показник, що характеризує ефективність використання виробничих ресурсів на підприємствах

Бізнес-словник Показник випуску товарів і послуг у розрахунку: на одиницю витрат; або на одиницю витра-
ченого капіталу; або на одиницю сукупних витрат усіх виробничих ресурсів

Б. А.  Райзберг Відносний ефект, результативність процесу, операції, проекту, що визначаються як відно-
шення ефекту, результату до витрат, що обумовили й забезпечили його отримання

Енциклопедичний фонд Росії
Оцінна характеристика результату якогось процесу, наприклад функціонування, викори-
стання, управління, розвитку та ін., що відображає ступінь досягнення поставленої мети або 
завдання

Вікіпедія Продуктивність використання ресурсів у досягненні будь-якої мети

«Ефективність» як співвідношення «результат – витрати»

Вікіпедія Це корисність результату і витрат факторів виробничого процесу

Б. А. Райзберг

Це результат економічної діяльності, економічних програм і заходів, що характеризується 
відношенням отриманого економічного ефекту до витрат факторів, ресурсів, який зумовив 
отримання цього результату, досягнення найбільшого обсягу виробництва із застосуванням 
ресурсів певної вартості

Сучасна енциклопедія Це результативність виробництва, співвідношення між результатами господарської 
діяльності й витратами праці

Джерело: складено за [13].

4. Інституціональна та неоінституціональна 
школи: Т. Веблен, К. Віттфогель, У. Гамільтон, Д. Гелб-
рейт, Д. Коммонс, Р.-Г. Коуз, У. Мітчелл, Д. Норт, Д. Уол-
лес [14; 22; 23]. Вони розглядали ефективність з точку 
зору трансакційних витрат. Але слід зазначити, що в 
рамках інституціональної та неоінституціональної еко-
номіки особлива увага приділялася проблемам впливу 
ринкових інститутів на ефективність функціонування 
соціально-економічних систем різного рівня, у тому 
числі регіональних.

5. Школа конкурентних переваг: Б. Баласс, Р. Вер - 
нон, К. Ерроу, П. Кругман, С. Ліндер, Б. Мінхас, М. По-
знер, М. Портер, Р. Соллоу, Я. Тінберген, Д. Хікс, Е. Хелп - 
ман [24; 25]. Представники розглядали ефективність з 
точку зору конкурентних переваг на державному та під-
приємницькому рівнях.

Узагальнюючи еволюцію формування та розвит-
ку ефективності, автор зазначає, що представники всіх 
шкіл зробили значний внесок у розвиток сучасної еко-
номічної та організаційної науки, що дозволяє визначи-
ти ефективність та розуміти її зміст залежно від дослі-
джуваного об’єкта – підприємство цілком, структурний 
підрозділ, філіал, виробничий процес тощо [13].

На підставі аналізу праць згаданих вчених Кузнє-
цовою О. В. запропоновано тезу, яка полягає в тому, що 
ефективність – оцінна категорія, і вона завжди пов’язана 
з відношенням цінності результату до цінності витрат. 
Ефективність можна сприймати як суб’єктивну, особис-
тісну оцінку об’єкта, яка має кінцевий результат [13].

Викладене вище дозволило виділити такі основні 
та загальні теорії ефективності, як: економічна – спів-
відношення корисного результату і витрат факторів ви-
робничого процесу; динамічна – використання наявних 
ресурсів через певний проміжок часу; статистична –  
ефективність функціонування виробничих систем під 

впливом часового фактора; адаптивна – креативність 
здійснення підприємницької діяльності з урахуванням 
сучасного становища; синергетична – результат вза-
ємодії двох або більше елементів у загальній системі, 
яка характеризується тим, що їхня дія суттєво пере-
вершує ефект кожного окремого елемента у вигляді їх 
простої суми [26].

У результаті дослідження існуючих підходів до 
визначення поняття «ефективність» маємо за-
значити, що на сьогоднішній день найбільш все-

охоплюючим і таким, що розкриває різноплановість та 
всебічність досліджуваного поняття, можна вважати 
підхід, що базується на основних і загальних теоріях 
ефективності. У зв’язку з цим пропонуємо розгляда-
ти трактування поняття «ефективність» відповідно до 
економічної, динамічної, статистичної, адаптивної та 
синергетичної теорій ефективності. Визначення понят-
тя «ефективність», що відповідають наведеним теоріям, 
представлено в табл. 3 – табл. 7.

Дослідження показали, що значна кількість авто-
рів дотримується підходу до визначення поняття «ефек-
тивність» згідно з економічною теорією, що вважається 
достатньо обґрунтованим, оскільки для суб’єктів госпо-
дарювання першочергове значення дійсно має співвід-
ношення корисного результату та витрат наявних фак-
торів (ресурсів) для його досягнення.

Для практичного використання поняття «ефек-
тивність» необхідно розглядати в різних аспектах, що 
допомагає усвідомити складність проблеми і вказує на 
різноманітність підходів до трактування ефективності.

Результати аналізу запропонованих на сьогодні 
класифікацій продемонстрували наявність різнома-
нітних підходів до виокремлення видів ефективності. 
Так, Пилипенком С. М. пропонується при оцінюванні 
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таблиця 3

Визначення поняття «ефективність» згідно з економічною теорією

Автор(-и)/джерело Визначення

Д. Рікардо [27] Ефективність – економічна категорія, яка визначає співвідношення результату до визначеного 
виду витрат

В. Андрійчук [28] Ефективність – це результативність певної дії, процесу, що вимірюється співвідношенням між 
отриманим результатом і витратами (ресурсами), що його спричинили

С. Мочерний [26] Ефективність – здатність приносити ефект, результативність процесу, проекту тощо, які визна-
чаються як відношення ефекту, результату до витрат, що забезпечили цей результат

Б. Жнякін та В. Краснова [29] Ефективність — це співвідношення результату (ефекту) з витратами, що викликали цей ефект

П. Орлов [30]
Співвідношення результату або ефекту будь-якої діяльності і витрат, пов’язаних з її вико-
нанням. Причому це може бути як співвідношення результату і витрат, так і співвідношення 
результатів діяльності

А. Шеремет, Р. Сайфулін [30] Складна категорія, що характеризується результативністю роботи підприємства та рентабель-
ністю його капіталу, ресурсів або продукції

К. Макконелл, С. Брю [4]
Ефективність характеризує зв’язок між кількістю одиниць обмежених ресурсів, які викори-
стовуються в процесі виробництва, та отриманою в результаті кількістю певного потрібного 
продукту

М. Мескон, М. Альберт,  
Ф. Хедоурі [6]

Ефективність у цілому характеризується співвідношенням між обсягом виробництва продукції 
та необхідними для її виготовлення ресурсами, тобто визначається як внутрішній параметр 
функціонування підприємства, віддзеркалюючи ефективність використання ресурсів

Т. Хачатуров [31] Відношення економічного або соціального ефекту до потрібних для його досягнення витрат

Сучасний міжнародний 
стандарт управління 
ІSO:9000:2000 [7]

Співвідношення між досягнутим результатом і використаними ресурсами

таблиця 4

Визначення поняття «ефективність» згідно з динамічною теорією

Автор(-и)/джерело Визначення

В. Андрійчук [28] Ефективність – це результативність певної дії, процесу, що вимірюється співвідношенням між отрима-
ним результатом і витратами (ресурсами), що його спричинили

І. Павленко [32]
Ефективність – комплексна оцінка кінцевих результатів використання трудових, матеріальних, інфор-
ма ційних та фінансових ресурсів підприємства у виробництві товарів та наданні послуг за певний 
термін

О. Устенко [30] Являє собою комплексне вираження кінцевих результатів використання засобів виробництва та робо-
чої сили за певний період часу

таблиця 5

Визначення поняття «ефективність» згідно зі статистичною теорією

Автор(-и)/джерело Визначення

Б. Райзберг, Л. Лозовский, 
О. Стародубцева [33]

Ефективність – відносний ефект, результативність процесу, операції, проекту, визначувані  
як відношення ефекту, результату до витрат, витрат, що зумовили, забезпечили його отримання

Ю. Сурмін [34] Показник успішності функціонування системи для досягнення встановлених цілей

таблиця 6

Визначення поняття «ефективність» згідно з адаптивною теорією

Автор(-и)/джерело Визначення

1 2

Г. Емерсон [27] Ефективність – основна мета управління, яка визначає зв’язок з функціональністю підприємства

Т. Котарбинський [27] Ефективність – це результативність, яку визначає загальна теорія ефективної організації діяльності

А. Асаул,  
М. Войнаренко,  
С. Князев,  
Т. Рзаєва [30]

Одна з характеристик оцінки рівня ділової активності, що представляє собою якісний результат 
певної діяльності, впливає на результативність діяльності суб’єкта господарювання щодо викори-
стання всіх видів ресурсів і представляє собою співвідношення конкретного результату і витрат, що 
забезпечили його отримання
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1 2

Ю. Сурмін [34] Показник успішності функціонування системи для досягнення встановлених цілей

П. Друкер [10] 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

А. Виварець,  
Л. Дістергефт [11]

У найбільш загальному сенсі ефективність будь-якого процесу, будь-якого виду діяльності 
характеризує ступінь досягнення поставленої мети

Закінчення табл. 6

таблиця 7

Визначення поняття «ефективність» згідно із синергетичною теорією

Автор(-и)/джерело Визначення

В. Петті, Ф. Кене [35] Ефективність – результативність управління стосовно дій суб’єкта управління – уряду держави

Я. Зеленевський [8]

Ефективною вважається діяльність результативна, продуктивна або плідна (що досягає поставленої 
мети), правильна, точна, адекватна (що максимально наближається до заданої зразком норми), 
чиста (що максимально уникає непередбачених наслідків і непотрібних додаткових включень), 
надійна (оскільки прийоми діяльності тим більш надійні, чим більше об’єктивна можливість досяг-
нення цими прийомами наміченого результату) і послідовна. При цьому ефективність, вигідність  
і економічність є основними критеріями ефективної діяльності

Дж. Долан [2] Вибір вірних цілей, на яких фокусується вся енергія підприємства

Ю. Сурмін [34] Показник успішності функціонування системи для досягнення встановлених цілей

результатів діяльності розрізняти економічну, організа-
ційну та соціальну ефективність [36]:
 економічна ефективність відображає: ступінь 

використання матеріальних, фінансових, трудо-
вих, природних та інших ресурсів; виробництво 
продукції відповідної вартості при найменших 
витратах; досягнення найбільшого обсягу ви-
робництва з використанням ресурсів відповід-
ної вартості; міру витрат на досягнення постав-
лених цілей;

 організаційна ефективність характеризує: якість 
побудови організації; якість системи її управлін-
ня; реакцію на організаційні зміни; процес при-
йняття управлінських рішень;

 соціальна ефективність відображає: відповід-
ність витрат і соціальних результатів діяльності 
підприємства цілям і соціальним інтересам сус-
пільства; формування корпоративного духу та 
відповідного психологічного клімату в колек-
тиві; атмосферу захищеності та причетності до 
цілей організації; результат впливу економічних 
заходів на формування способу життя людини.

Усі види ефективності пов’язані між собою та вза-
ємообумовлені: підвищення економічної ефективності 
сприяє зростанню інших видів ефективності; соціальна 
ефективність поєднує властивості економічної та орга-
нізаційної ефективності та спрямована на повне задо-
волення потреб працюючих.

І. Маркіна виділяє три основні види ефективності 
[37]: потрібнісну (співвідношення цілей і потреб, ідеа-
лів, норм); результативну (співвідношення досягнутого 
результату і намічених цілей); затратну (співвідношен-
ня затрат і досягнутих результатів). На її думку, ці види 
ефективності утворюють такий ланцюжок: потрібнісна 
ефективність визначає зміст результативної, а результа-
тивна – затратної [37].

У контексті дослідження ефективності відносно 
виробничого потенціалу, в роботі [38] проведено 
узагальнення ефективності за такими існуючими 

класифікаційними ознаками:
 за можливостями розрахунку (потенційна, 

тобто можлива, завчасно визначена за очіку-
ваними попередніми результатами господарю-
вання, та реальна ефективність – визначена за 
існуючими результатами господарювання); 

 за часом отримання результату (тактична –  
з отриманням результату в короткостроковому 
періоді, стратегічна – з отриманням результату 
в довгостроковому періоді); 

 за сутністю (економічна та соціальна, якщо 
під економічною розуміють всі результати ді-
яльності, включаючи екологічні, організаційні, 
технічні, технологічні, у протилежному випад-
ку – всі наведені види ефективності можуть ви-
значатися як самостійні); 

 за повнотою об’єкта оцінки (повна, тобто всьо-
го об’єкта, та локальна – його частини); 

 за цільовим призначенням (планова, фактична, 
нормативна або проектна); 

 за методом розрахунку (абсолютна, відносна); 
 за об’єктом оцінки (виробничо-господарської 

діяльності підприємства, господарської функ-
ції, елементів господарських процесів, госпо-
дарських рішень); 

 за спрямованістю результатів (внутрішня, 
зовнішня та комплексна ефективність, які ха-
рактеризуватимуть результати використання 
виробничого потенціалу (або іншого об’єкта, 
наприклад підприємства в цілому, його під-
розділів) у внутрішньому середовищі, зовніш-
ньому і та в цілому, тобто у двох середовищах 
одночасно). 
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Тадика І. Б. [39] вважає, що складна взаємодія між 
ресурсами та результатом вимагає чіткого розмежуван-
ня статичної та динамічної ефективності. Статична еко-
номічна ефективність і способи її оцінки є основними 
при управлінні поточними процесами діяльності під-
приємства на відносно короткому проміжку часу, тобто 
при вирішенні оперативних і тактичних завдань. Водно-
час стратегічне управління неможливе без оцінки дина-
мічної ефективності, коли підприємство повинне сприй-
мати додаткові витрати в даному періоді як необхідну 
умову забезпечення стабільної та високої ефективності 
в середньостроковій і довгостроковій перспективах.

Оцінка динамічної ефективності – це основний 
спосіб підтримання високої конкурентоспро-
можності підприємства впродовж максимально 

тривалого періоду часу.
Залежно від часового аспекту, зауважує І. Б. Тади-

ка [39], необхідно розрізняти фактичну і прогнозну (пла-

нову) ефективність. Фактична ефективність відображає 
реальне співвідношення результатів і витрат; визна-
чається для оцінки реального економічного результату 
цілі діяльності підприємства. Вона виступає засобом 
зворотного зв’язку. Прогнозна (планова) ефективність –  
це перспективна (очікувана) ефективність з урахуван-
ням впливу на виробничий процес усіх зовнішніх і вну-
трішніх факторів, що залежить від реалізації всіх запла-
нованих заходів (вона може бути визначена ще до по-
чатку реалізації заходів).

Говорушко Т. А. і Климаш Н. І вважають за доціль-
не класифікувати результативність ще й за ознакою ві-
рогідності зміни вартості підприємства, оскільки саме 
вартість характеризує результат прийняття ефективних 
рішень менеджерами [40]. Науковці запропонували сис-
тематизовану класифікацію видів ефективності, що по-
дана в табл. 8.

Особливого значення набуває необхідність роз-
глядати ефективність діяльності підприємств залежно 

таблиця 8

Класифікація видів ефективності [40]

Ознака ефективності Вид ефективності (результативності)

1. За рівнем об’єкта господарювання

Ефективність економіки  
Ефективність галузі  
Ефективність підприємства  
Ефективність структурного підрозділу підприємства  
Ефективність виробництва окремих видів продукції

2. За видами господарської діяльності

Ефективність виробничої діяльності  
Ефективність торговельної діяльності  
Ефективність банківської діяльності  
Ефективність страхової діяльності

3. За типом процесу

Ефективність виробничих процесів  
Ефективність управління  
Ефективність інвестиційної діяльності  
Ефективність інноваційної діяльності  
Ефективність фінансової діяльності

4. За метою визначення Абсолютна ефективність  
Порівняльна ефективність

5. За видом діяльності підприємства
Ефективність операційної діяльності  
Ефективність інвестиційної діяльності  
Ефективність фінансової діяльності

6. За ступенем охоплення ресурсів Результативність використання окремих видів ресурсів 
Результативність використання сукупних ресурсів

7. За стадією руху авансованої в ресурси вартості Ефективність використання застосовуваних ресурсів 
Ефективність використання виробничо-спожитих ресурсів

8. За вкладом у формування загального економічного ефекту
Ефективність масштабу  
Ефективність розміщення ресурсів  
Ефективність структури виробництва

9. За умовами оцінки Ефективність реальна  
Ефективність умовна

10. За наслідками отриманих результатів
Економічна  
Соціальна  
Соціально-економічна

11. За рівнем оцінювання Ефективність рівня суспільства  
Ефективність рівня суб’єкта господарювання

12. За вірогідністю зміни вартості підприємства Результативність виражена зростанням вартості 
Результативність виражена зменшенням вартості
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від цілей зацікавлених сторін, тобто фізичних та юри-
дичних осіб, які зацікавлені в діяльності підприємства 
або впливають на неї, та їх очікувань [40; 41]. Відповідно 
до стандарту якості зацікавленими сторонами є: спожи-
вачі, власники, акціонери, персонал підприємства, по-
стачальники, партнери, суспільство та ін. Кожна сторо-
на має різні потреби, інтереси та очікування. Так, влас-
ники підприємства зацікавлені в отриманні прибутку та 
в стабільному функціонуванні підприємства, інвестори 
потребують низького рівня ризиків, працівники бажа-
ють високого рівня заробітної плати та впевненості в 
майбутньому. Виходячи з цього для кожної групи вико-
ристовують різні показники оцінки ефективності.

Для інвесторів ефективність оцінюється показ-
никами ефективності використання капітальних вкла-
день: капіталомісткістю, рентабельністю капітальних 
вкладень, терміном окупності, відношенням приросту 
чистої продукції до капітальних вкладень; для власників 
використовують узагальнюючи показники ефективнос-
ті виробництва: темпи зростання виробництва, вироб-
ництво чистої продукції, відносна економія основних 
виробничих фондів та обігових коштів, продуктивність 
праці, загальна рентабельність виробництва; для пер-
соналу підприємства слід використовувати показники 
підвищення ефективності використання трудових ре-
сурсів: темпи зростання продуктивності праці, еконо-
мія чисельності працівників, трудомісткість продукції, 
зарплатомісткість продукції; для керівників застосову-
ють показники ефективності використання основних 
фондів та обігових коштів: фондовіддача, фондоміст-
кість, рентабельність основних фондів, обіговість обо-
ротних коштів, абсолютне вивільнення обігових коштів, 
коефіцієнт покриття, коефіцієнт швидкої ліквідності 
тощо. Розрахунок цих показників дає змогу виявити 
резерви підвищення результативності використання 
основних засобів, оптимізації структури оборотних ак-
тивів та прискорення їх обернення і в результаті сприяє 
визначенню напрямів підвищення ефективності діяль-
ності підприємства [36].

ВИСНОВКИ
Таким чином, наведені підходи до виділення та 

ідентифікації видів ефективності засвідчили, що ефек-
тивність є складним і багатоаспектним економічним по-
няттям. Узагальнення підходів до ефективності функці-
онування підприємства дозволило характеризувати її з 
різних сторін за різними ознаками. При цьому кожний з 
видів ефективності представляє окрему характеристику 
ефективності функціонування підприємства. Тому вар-
то звертати увагу на всі види ефективності, оскільки в 
комплексі це є підґрунтям підвищення загальної ефек-
тивності підприємства. 

Перспективами подальших досліджень у даному 
напрямі є розробка організаційно-економічного меха-
нізму маркетингового забезпечення ефективності ді-
яльності підприємства, методичного підходу до оцінки 
ефективності функціонування підприємства та його 
маркетингової підсистеми.                    
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