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Анотація. У роботі розглядається сутність економічної ефективності діяльності 

підприємства. Досліджуються основні види економічної ефективності. Визначаються 

фактори впливу на ефективність діяльності підприємства та основні показники, що її 

характеризують.   
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Abstract. The article considers the essence of economic efficiency of the enterprise. The 

basic types of economic efficiency are investigated. The factors of influence on efficiency of 

activity of the enterprise and it’s basic indexes are determined. 
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Постановка  проблеми. Питання розвитку та економічного зростання українських 

підприємств визнається сьогодні невід'ємною частиною усього процесу сприяння 

піднесенню економічного розвитку та максимального використання потенціалу країни для 

підвищення рівня її конкурентоспроможності. Відтак, розвиток загального механізму 

ефективного росту економіки в цілому безпосередньо залежатиме від динаміки та рівня 

ефективності кожного окремого підприємства як основного елемента національної 

економіки. Тому, одним із пріоритетів раціонального господарювання є визначення рівня 

економічної ефективності діяльності підприємств та виявлення шляхів її підвищення. 

Актуальність проблеми визначення ефективності та результативності роботи 

суб’єкта господарювання полягає в тому, що аналіз ефективності діяльності підприємства 

необхідний не тільки його керівнику для оцінки фінансового становища, а й ряду осіб, які 

беруть безпосередню участь у господарській практиці: інвесторам, кредиторам, 

аудиторам, керівникам маркетингових та рекламних відділів тощо. 

Аналіз  останніх  досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти 

визначення та аналізу системи показників ефективності діяльності підприємств посідають 

важливе місце в роботах багатьох вітчизняних та зарубіжних економістів, серед яких 

можна виділити наступних: Беннет Р., Блейк Р., Волкова О. М., Гужава Ю. В., Іванієнко В. 

В., Іващенко Н. П., Ключка Ю. С., Ковальов В. В., Лямець В. І., Опікунова Н. В., Орлов П. 

А., Падерін І. Д., Прядко В. В., Савчур-Шекмар Н. А., Сурмін Ю. П., Тевяшев А. Д., 

Тищенко А. Н., Федулова Л. І. 

Метою дослідження є теоретичні аспекти аналізу економічної ефективності 

діяльності підприємства; розкриття її сутності як економічної категорії; дослідження 

основних видів економічної ефективності, а також визначення факторів, що на неї 

впливають. 

Виклад основного матеріалу. Термін «ефективність» універсальний, його 

застосовують у всіх сферах людської діяльності: економіці, політиці, науці, техніці, 



культурі тощо. У смисловому плані ефективність пов'язується, по-перше, з 

результативністю роботи або дії, а по-друге, з економічністю, тобто мінімальним обсягом 

витрат для виконання цієї роботи або дії [2]. 

Одна результативність не в змозі всебічно характеризувати ефективність, оскільки 

може бути досягнутий результат, але не кращий. Економічність також не характеризує 

ефективність, оскільки можуть бути мінімальні витрати при невисоких результатах. Тому 

під ефективністю розуміється рівень (ступінь) результативності роботи або дії у 

співставленні з зробленими витратами. 

Тлумачення поняття «економічна ефективність» різними авторами представлено у 

табл. 1. 

Таблиця 1 

 Дефініція поняття «економічна ефективність» [4] 

Дефініцію поняття «ефективність» різними авторами Автор(и) 

Економічна ефективність - це відносний показник, що порівнює 

отриманий ефект з витратами чи ресурсами, використаними для 

досягнення цього ефекту. 

Іванієнко В. 

В., Ковальов 

В. В., Волкова 

О. М. 

Економічна ефективність - це віддача у формі доходів різних 

ресурсів фірми, що знаходяться в її розпорядженні. 
Іващенко Н. П. 

Економічна ефективність - це не просто властивість операцій 

(процесу функціонування системи), що відбувається в її здатності давати 

певний ефект, а дієвість такої здатності, тобто результативність, 

співвіднесена з ресурсними витратами. 

Лямець В. І., 

Тевяшев А. Д. 

Економічна ефективність - це співвідношення результату або 

ефекту будь-якої діяльності і витрат,пов’язаних з її виконанням.  

Причому це може бути, як співвідношення результату і витрат, так і 

співвідношення витрат і результатів діяльності. 

Орлов П. А. 

Економічна ефективність - полягає в економії всіх питомих витрат 

на виробництво продукції, що визначає його дохідність.  
Падерін І. Д. 

Економічна ефективність - це показник успішності 

функціонування системи для досягнення встановлених цілей. 
Сурмін Ю. П. 

Економічна ефективність - це такий стан справ, за якого не 

можливо здійснити жодної зміни, яка більш повно задовольняє бажання 

однієї людини. Не перешкоджаючи задоволенню бажань іншої людини. 

Федулова Л. І. 

Економічна ефективність – це результативність виробництва, 

співвідношення між результатами господарської діяльності та витратами 

праці. 

Беннет Р. 

Економічна ефективність – результативність економічної 

діяльності, економічних програм і заходів, що характеризується 

відношенням отриманого економічного ефекту, результату до витрат 

чинників, ресурсів, що зумовило отримання цього результату, 

досягнення найбільшого обсягу виробництва із застосуванням ресурсів 

певної вартості. 

Блейк Р. 

 

Отже, економічна ефективність – це складна категорія економічної науки. Вона 

пронизує всі сфери практичної діяльності людини, всі стадії суспільного виробництва, є 

основою побудови кількісних критеріїв цінності прийнятих рішень, використовується для 

формування матеріально-структурної, функціональної та системної характеристики 

господарської діяльності [3].  

Ефективність діяльності підприємства залежить від продуктивного (раціонального, 

ефективного) використання ресурсів (праці, капіталу, матеріалів, інформації тощо) при 

виробництві товарів, виконанні робіт або наданні послуг [5]. 



Оцінка економічної ефективності діяльності підприємства здійснюється за 

допомогою певних кількісних характеристик, які відображають відповідність результатів і 

витрат підприємства цілям діяльності, а також деяких якісних характеристик.  

Прямі показники оцінки рівня ефективності визначаються як співвідношення 

результатів діяльності та витрат і охоплюють такі групи:  

1) показники ефективності використання ресурсів (продуктивність праці та темпи її 

зростання, фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність, оборотність оборотних 

коштів тощо);  

2) узагальнюючи показники (загальна рентабельність виробництва, економічна, 

фінансова та комерційна рентабельність тощо).  

Аналіз загальної ефективність господарської діяльності є вищою ланкою 

управлінських структур організації [1]. Ефективність, як міра отриманих підприємством 

результатів, віднесених до витрачених для їх отримання ресурсів, застосовується для 

різноманітних аналітичних оцінок та обґрунтування господарських рішень, то з огляду на 

це, можуть бути виділені окремі види ефективності для певних практичних потреб 

діяльності підприємства. Можна виділити  три різні види ефективності: 

1. Ефективність господарської діяльності підприємства визначається отриманими 

результатами які відображають досягнення цілей розвитку і конкурентним успіхом на 

ринку представленим у вигляді обсягу реалізованої продукції або ефекту і співвіднесеним 

з величиною сукупних, застосованих і спожитих ресурсів. 

2. Ефективність використання окремих видів ресурсів характеризується 

співвідношенням обсягу випуску продукції або прибутку від господарсько-фінансової 

діяльності з відповідною величиною ресурсів.  

3. Ефективність виробництва товарів полягає у використанні мінімальної кількості 

ресурсів для виробництва даного обсягу товарів і надання послуг і в зниженні витрат на 

одиницю продукції. 

Основними завданнями аналізу економічної ефективності є: оцінка господарської 

ситуації; виявлення факторів і причин досягнутого стану; підготовка та обґрунтування 

прийнятих управлінських рішень; виявлення і мобілізація резервів підвищення 

ефективності господарської діяльності.  

Результати аналізу сприяють зростанню інформованості адміністрації підприємства 

та інших користувачів економічної інформації про діяльність суб'єкта господарювання та 

є базою для виявлення шляхів підвищення економічної ефективності діяльності 

підприємства [5]. У національній економіці є можливості отримати додаткові виграші за 

рахунок структурних змін в економіці; використовуваних ресурсів; впровадження нових 

технологій; поліпшення якості сировини, матеріалів, нових видів палива та інших 

факторів.  

Висновки. Дослідження теоретичних аспектів аналізу економічної ефективності 

діяльності показало, що сьогодні для всіх підприємств актуальною є проблема 

використання наявних можливостей (при даному рівні розвитку) у справі підвищення 

ефективності господарювання, розподілу та обміну ресурсів і споживання готової 

продукції (товарів і послуг).  

При цьому вірно оцінити досягнутий рівень ефективності покликана система 

показників ефективності господарської діяльності, яка має:  відображати витрати всіх 

видів ресурсів, що споживаються на підприємстві; створювати передумови для виявлення 

резервів підвищення ефективності виробництва; стимулювати використання всіх резервів, 

наявних на підприємстві; забезпечувати інформацією стосовно ефективності виробництва 

всі ланки управлінської ієрархії.  

 

Список використаних джерел  

1. Опікунова Н. В., Гужава Ю. В., Ключка Ю. С. Ефективність управління як 

інтегрований результат взаємодії компонентів управління / Н. В. Опікунова, Ю. В. 



Гужава, Ю. С. Ключка // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2014. – № 46. – 

510 с. 

2. Пономаренко В., Піддубна Л. Управління міжнародною 

конкурентоспроможністю підприємства як наукова і навчальна дисципліни / 

В. Пономаренко, Л. Піддубна // Економіка України. – 2013. – № 12. 

3. Прядко В. В. Економічна ефективність виробництва: проблеми теорії та 

методології управління / В. В. Прядко // НАН України; Рада по вивченню продуктивних 

сил України. – К.: Наукова думка, 2014. – 282 с. 

4. Савчур-Шекмар Н. А. Шляхи підвищення ефективності розвитку харчової 

промисловості в Закарпатті: Теорія і практика / Н. А. Савчук-Шекмар. – К.: Наук. світ, 

2014. – 117 с. 

5. Тищенко А. Н. Экономическая результативность деятельности предприятия: 

монография / А. Н. Тищенко, Н. А. Кизим, Я. В. Догайдайло. – Х.: ИНЖЭК, 2005. – 344 с.  

 


