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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА:  
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація. У статті досліджено сутність поняття «економічна ефективність». Встановлено, що під ефективніс-
тю слід розуміти інтегровану економічну категорію, яка відображає виробничі відносини щодо економії сукупних 
затрат уречевленої та живої праці на отримання кінцевого позитивного результату. Запропоновано власне бачення 
економічної ефективності як результату фінансово-економічної діяльності суб’єкта господарювання, який покриває 
усі витрати на її здійснення та містить чистий прибуток, що залишається для розвитку бізнесу. Доведено, що від 
рівня економічної ефективності залежить вирішення низки соціально-економічних завдань, таких як підвищення 
рівня життя населення, швидке зростання економіки, вдосконалення умов праці та відпочинку, зниження рівня ін-
фляції. Розглянуто проблеми ефективності під різними кутами зору та оцінювання її для різних цілей і користувачів 
інформації. Визначено низку факторів, якими визначається економічна ефективність. Охарактеризовано фактори, що 
впливають на ефективність діяльності підприємства, відповідно до категорій показників. Систематизовано класифі-
каційні ознаки факторів впливу на економічну ефективність. Доведено, що підвищення економічної ефективності 
будь-якого суб’єкта господарювання відіграє визначну роль у його діяльності, тому існує потреба постійного контр-
олю та пошуку шляхів її зростання.
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Вступ та постановка проблеми. Важливим стратегіч-
ним завданням на етапі розвитку підприємства будь-якої 
галузі є досягнення належного рівня його економічної 
ефективності як основи його конкурентоспроможності на 
сучасному ринку.

Дієвий вплив на результат здійснюють різноманітні 
зовнішні та внутрішні фактори, які залежать від виду 
діяльності підприємства та галузі, у якій воно її про-
ваджує.

В економічній ситуації, що склалася, багато підпри-
ємств часто спрямовують свої зусилля на скорочення 
витрат, не враховуючи ризику погіршення показників 
діяльності або зниження ефективності. Саме тому, на 
нашу думку, необхідно застосувати структурний та комп-
лексний підхід, націлений на скорочення витрат і підви-
щення ефективності, що дасть змогу суб’єктам господа-
рювання мінімізувати такі ризики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
економічної ефективності є об’єктом дослідження бага-
тьох науковців як вітчизняної, так і зарубіжної науки, 
таких як В.Г. Андрійчук, Е.Дж. Долан, Т.В. Гринько, 
Г.М. Калетнік, О.М. Калієва, Р. Макміллан, І.А. Маркіна, 
Д.В. Пасека, Г.Г. Савіна, Н.В. Савенко.

Незважаючи на велику кількість робіт, присвячених 
дослідженню економічної ефективності підприємства, 
потребують подальшого вивчення фактори, що вплива-
ють на ефективність діяльності підприємства, відповідно 
до категорій показників.

Метою роботи є розкриття сутності економічної ефек-
тивності та дослідження впливу факторів на її результа-
тивність.

Результати дослідження. Процес виробництва в 
підприємстві здійснюється за належної взаємодії визна-
чальних його чинників, а саме персоналу (робочої сили), 
засобів та предметів праці. Використовуючи наявні 
засоби виробництва, персонал підприємства виробляє 
суспільно корисну продукцію або надає виробничі й 
побутові послуги. Це означає, що, з одного боку, мають 

місце затрати живої та уречевленої праці, а з іншого боку, 
є результати виробництва.

Ефективність – інтегрована економічна категорія, 
яка відображає виробничі відносини щодо економії 
сукупних затрат уречевленої та живої праці на отри-
мання кінцевого позитивного результату. Категорія 
«ефективність» на рівні підприємства характеризує 
зв’язок між величиною отриманого результату від його 
діяльності та кількістю інвестованих або витрачених у 
виробництві ресурсів. Підвищення ефективності можна 
досягти шляхом використання меншої кількості ресур-
сів для створення такого результату або за використання 
такої самої кількості ресурсів чи більшого випуску з 
відносно меншою кількістю ресурсів для створення 
більшого результату [1].

Оскільки підприємство є відкритою системою, що 
функціонує в умовах ринкової економіки, проблему ефек-
тивності його діяльності можна розглядати з позицій різ-
них зацікавлених сторін.

Як економічна категорія ефективність має різновиди, 
зокрема:

– економічна ефективність, що відображає відповід-
ність витрат і результатів діяльності підприємства цілям 
та інтересам його учасників у грошовій формі;

– соціальна ефективність, що відображає відповід-
ність витрат і соціальних результатів діяльності підпри-
ємства цілям і соціальним інтересам суспільства;

– екологічна ефективність, що відображає відповід-
ність витрат і екологічних результатів інтересам держави 
й суспільства.

Розгляд проблеми ефективності під різними кутами 
зору й оцінювання її для різних цілей і користувачів 
інформації зумовлюють багатоваріантність підходів до 
визначення ефективності діяльності підприємства.

Питання трактування економічної ефективності на 
сучасному етапі розвитку відносин як ключової категорії 
в економічній та організаційній науці і практиці зумовлює 
необхідність визначення її сутності та змісту (табл. 1).
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Таблиця 1
Сутність поняття «економічна ефективність»

Автор Сутність поняття «економічна ефективність»
В.Г. Андрійчук Відношення між отримуваними результатами виробництва, тобто продукцією і матеріальними 

послугами, з одного боку, і витратами праці та засобів виробництва, з іншого боку.
Н.В. Савенко Результат виробничої діяльності, що виражається у вигляді співвідношення між підсумками 

господарської діяльності та витратами ресурсів.
С.В. Мочерний,  
С.А. Єрохін,  
Л.О. Каніщенко

Досягнення найбільших результатів за найменших витрат живої та уречевленої праці.

Долан Е.Дж.,  
Д. Ліндсей

Стан речей, за якого неможливо здійснити жодної зміни, яка більш повно задовольняла би 
бажання однієї людини, не перешкоджаючи задоволенню бажань іншої людини.

Р. Макміллан Виробництво найкращої або оптимальної комбінації продукції на основі використання 
найбільш ефективної комбінації ресурсів.

О.В. Шнипко Комбінація ресурсів, що дає змогу досягти максимального випуску товарів з найменшими 
витратами.

О.О. Слюсаренко Найважливіший показник результативності діяльності підприємства, який є зіставленням 
результатів цієї діяльності з витратами на її здійснення, а також визначається відношенням 
результатів до витрат.

А.Г. Загородній, 
 Г.Л. Вознюк

Результативність економічної діяльності реалізації економічних програм та вжиття заходів, 
що характеризуються відношенням отриманого економічного ефекту (результату) до витрат 
ресурсів, які зумовили отримання цього результату.

Джерело: систематизовано на основі джерел [1; 2; 4; 7; 9; 11; 13; 14]

Економічна ефективність – це отримання максимально 
можливих благ від наявних у розпорядженні ресурсів. 
Проблемою економічної ефективності найчастіше є про-
блема вибору, що стосується того, що, як і яким чином 
проводити, як розподіляти ресурси, капітал і прибуток. 
Від рівня економічної ефективності багато в чому зале-
жить вирішення низки соціально-економічних завдань, 
таких як підвищення рівня життя населення, швидке 
зростання економіки, вдосконалення умов праці та відпо-
чинку, зниження рівня інфляції [4].

Поділяючи погляди провідних вчених на визначення 
економічної ефективності, пропонуємо власне бачення 
цієї категорії. Економічна ефективність – результат фінан-
сово-економічної діяльності суб’єкта господарювання, 
який покриває усі витрати на її здійснення та містить чис-
тий прибуток, що залишається для розвитку бізнесу.

Відповідно, економічна ефективність підприємства 
визначається основними факторами:

1) запровадження максимально досяжних економічних 
цілей, орієнтованих на весь потенціал підприємства;

2) виявлення змін, необхідних для повного розкриття 
потенціалу підприємства;

3) проведення необхідних змін, досягнення поставле-
них стратегічних цілей.

Відзначимо, що усі фактори є взаємопов’язаними, 
адже повинні ставитися саме досяжні цілі. Проте досяж-
ність цілей визначається не власником, не керівником під-
приємства, а всім колективом.

Об’єктивна оцінка ефективності діяльності підприєм-
ства має винятково велике значення, оскільки характери-
зує успішність менеджменту підприємства, формує його 
імідж, сприяє доступу на ринки капіталу й обґрунтовує 
доцільність інвестицій. У цих умовах уміння менедж-
менту оцінити потенціал підприємства та визначити 
шляхи його реалізації з максимальною ефективністю є 
головним завданням.

Підвищення економічної ефективності будь-якого 
суб’єкта господарювання відіграє визначну роль у його 
діяльності, тому існує потреба постійного контролю та 
пошуку шляхів її зростання.

Одними з категорій, які становлять основу будь-якої 
економіки, є витрати та собівартість продукції. Вирі-

шальне значення для ефективного управління підпри-
ємством мають повнота, достовірність і оперативність 
надходження інформації про витрати, які формують собі-
вартість продукції [6, с. 10].

Під час здійснення контролю ефективності діяльності 
підприємства необхідно постійно аналізувати показники 
фінансово-господарської діяльності, визначати місце 
підприємства на ринку та шукати можливості для його 
подальшого розвитку з урахуванням усіх факторів впливу.

Фактори, що впливають на ефективність діяльності 
підприємства, відповідно до категорій показників наве-
дені на рис. 1.

Залежно від спрямованості дії всі фактори можна 
об’єднати у дві групи, а саме позитивні й негативні. Пози-
тивні – це такі фактори, вплив яких покращує показники 
діяльності підприємства, а негативні – навпаки.

Залежно від місця виникнення всі фактори можна кла-
сифікувати на внутрішні й зовнішні, де внутрішні фактори 
(внутрішнє середовище) залежать від діяльності самого 
підприємства, тобто саме підприємство їх породжує.

Отже, слід відзначити, що фактори підвищення ефек-
тивності діяльності підприємства можуть бути класифіко-
вані за трьома основними ознаками:

1) за основними напрямами розвитку та вдоскона-
лення виробництва, які є комплексами технічних, орга-
нізаційних та соціально-економічних заходів, на основі 
яких досягається економія суспільної праці;

2) за джерелами підвищення ефективності (зниження 
трудомісткості, матеріаломісткості, фондомісткості та 
капіталомісткості виробництва, економії часу, раціональ-
ного використання природних ресурсів);

3) за сферою застосування фактори поділяють на 
народногосподарські, міжгалузеві, регіональні, галузеві 
та внутрішньовиробничі.

Першочергове значення в галузі зростання економіч-
ної ефективності виробництва надається раціональному 
використанню виробничого потенціалу, максималь-
ному скороченню різних втрат, режиму економії затрат 
і ресурсів [7].

Рівень ефективності діяльності підприємства зале-
жить також від зовнішніх та внутрішніх чинників.

До зовнішніх слід віднести:
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– державну та соціальну політику (діяльність владних 
структур, законодавство, фінансові інструменти, еконо-
мічні нормативи);

– інституційні механізми (дослідні й навчальні цен-
три, інститути, асоціації); інфраструктуру (інноваційні 
фонди, комерційні банки, фондові біржі, інформаційні 
мережі, транспорт, торгівля);

– структурні зміни в суспільстві та економіці (у сфері 
технологій, наукових досліджень, складі персоналу за 
ознаками освіченості та кваліфікації) тощо.

Внутрішні чинники розподіляють на «тверді», тобто 
ті, що піддаються вимірюванню та мають фізичні параме-
три (технологія, устаткування, матеріали, енергія, вироби), 
та «м’які» (організація і система управління, працівники, 
методи роботи, стиль управління). Кожне підприємство 
мусить постійно контролювати процес використання вну-
трішніх чинників через розроблення та послідовну реаліза-
цію власної програми підвищення ефективності діяльності, 
а також враховувати вплив на неї зовнішніх чинників [8].

Кількісна оцінка внутрішньовиробничих чинників 
дається щодо технічного та організаційного вдоскона-
лення виробництва, а саме зниження трудомісткості і 
зростання продуктивності праці, зменшення матеріало-
ємності та економії матеріальних ресурсів, економії від 

зниження витрат виробництва 
і приросту прибутку й рента-
бельності, приросту виробни-
чих потужностей і випуску про-
дукції, економічного ефекту від 
вжиття заходів, а також конкрет-
них розмірів капітальних витрат 
і термінів вжиття заходів.

Найважливішою попере-
дньою умовою створення ціліс-
ного та ефективного госпо-
дарського механізму, адаптації 
підприємств до умов регульо-
ваного ринку є подальша роз-
робка комплексу теоретичних і 
методичних питань у плануванні 
та обліку. У зв’язку з цим вини-
кає необхідність конкретизації 
напрямів дії та використання 
головних внутрішніх і зовнішніх 
чинників підвищення ефектив-
ності діяльності суб’єктів госпо-
дарювання.

Проблема визначення ефек-
тивності управління підприєм-
ством та пошуку шляхів її підви-
щення є складною. Адже будь-яке 
підприємство – це відкрита сис-
тема, що функціонує в межах 
впливу багатьох факторів. Так, 
низка факторів створює певні 
можливості, своєчасне викорис-
тання яких дасть змогу підви-
щити ефективність управління 
підприємством. Деякі фактори, 
навпаки, створюють загрози існу-
ванню підприємства. Мінімізація 
таких загроз є першочерговою 
метою ефективного управління.

Покращити показники економічної ефективності 
функціонування можна за умови запровадження ефек-
тивного менеджменту в усіх підрозділах та на всіх етапах 
виробничого процесу. Особливу увагу при цьому необ-
хідно приділити питанням мотиваційного механізму залу-
чення працівників підприємств до участі в його управ-
лінні, посилення стимулів до створення і впровадження 
інноваційних підходів.

Висновки. Отже, розглянувши сутність економіч-
ної ефективності, встановили, що на її результативність 
впливає низка позитивних і негативних факторів. Пози-
тивні – це такі фактори, вплив яких покращує показники 
діяльності підприємства, а негативні – навпаки. До шля-
хів підвищення ефективності діяльності підприємства 
відносять сукупність конкретних заходів як в технічному, 
організаційному, так і соціально-економічному напрямах 
діяльності, адже тільки тоді за їх допомогою можна буде 
досягти поліпшення якості та конкурентоспроможності 
продукції підприємства й економії їхніх ресурсів. Підви-
щення економічної ефективності діяльності суб’єкта гос-
подарювання залежить не лише від зовнішніх чинників 
та факторів впливу але й від стратегії розвитку самого 
підприємства, його ефективної системи менеджменту на 
усіх рівнях.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

загальні характер виробництва і його галузеві особливості, 
стан матеріально-технічної бази 

специфічні 

співвідношення між формами організації 
управління, між формами управління і методами 
управління, ступінь відповідності структури 
апарату управління, рівень механізації та 
автоматизації управлінських робіт, рівень 
кваліфікації працівників і ефективність їх праці 

особливі фактори невизначеності та ризику 

структурно-організаційні організаційна структура управління, виробництва, 
постачання та збуту, виробничо-економічних 
зв’язків 

інтенсивні зростання продуктивності праці, фондовіддачі, 
матеріаловіддачи, зниження капітало-, фондо- та 
трудомісткості 

екстенсивні зростання обсягу виробничих ресурсів 

галузеві 
загальні та структурні характеристики галузі в 
структурі національного господарства, 
кон’юнктура галузевого ринку 

територіальні географічне розташування, природно-кліматичні 
умови, потенціал ринку та інвестиційний ринок 

Рис. 1. Фактори впливу на ефективність діяльності підприємства  
відповідно до категорій показників [10]
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Аннотация. В статье исследована сущность понятия «экономическая эффективность». Установлено, что под эф-
фективностью следует понимать интегрированную экономическую категорию, которая отражает производственные от-
ношения по экономии совокупных затрат овеществленного и живого труда на получение конечного положительного 
результата. Предложено авторское видение экономической эффективности как результата финансово-экономической 
деятельности предприятия, который покрывает все расходы на ее осуществление и содержит чистую прибыль, кото-
рая предназначена для развития бизнеса. Доказано, что от уровня экономической зависит решение ряда социально-
экономических задач, таких как повышение уровня жизни населения, быстрый рост экономики, совершенствование 
условий труда и отдыха, снижение уровня инфляции. Рассмотрены проблемы эффективности под разными углами и 
ее оценивания для различных целей и пользователей информации. Определен ряд факторов, которыми определяется 
экономическая эффективность. Охарактеризованы факторы, влияющие на эффективность деятельности предприятия, 
в соответствии с категориями показателей. Систематизированы классификационные признаки факторов влияния на 
экономическую эффективность. Доказано, что повышение экономической эффективности любого предприятия хозяй-
ствования играет решающую роль в его деятельности, поэтому существует потребность постоянного контроля и поиска 
путей ее роста.

Ключевые слова: эффективность, затраты, управление, факторы, менеджмент, производство, контроль, анализ, 
мотивация.

ECONOMIC EFFICIENCY OF THE BUSINESS OF THE ENTERPRISE: THEORETICAL ASPECTS
Summary. The essence of the concept of economic efficiency is investigated. It is established that efficiency should be 

understood as an integrated economic category, which reflects the production relations in terms of saving the aggregate ex-
penditures of the adjusted and living labor for a final positive result. The actual vision of economic efficiency, as the result of 
the financial and economic activity of the entity, which covers all expenses for its implementation and contains the net profit 
remaining for business development, is proposed. It is proved that the solution of a number of socio-economic tasks, such as 
raising the standard of living of the population, rapid economic growth, improving working conditions and rest, and reducing 
inflation, depends on the level of economic activity. Problems of efficiency are considered from different angles of view and 
evaluated for different purposes and users of information. A number of factors are determined which determines economic ef-
ficiency. Characterized by factors influencing the efficiency of the enterprise, according to categories of indicators. Classifica-
tion signs of factors of influence on economic efficiency are systematized. It is proved that increasing the economic efficiency 
of any business entity plays a prominent role in its activities; therefore, there is a need for constant control and the search for 
ways of its growth.

Key words: efficiency, costs, management, factors, management, production, control, analysis, motivation.


