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У статтi розглянуто ряд пiдходiв до визначення категорiї «економiчна ефек-

тивнiсть», а також подано класифiкацiю видiв даного поняття з огляду на низку дифе-
ренцiюючих ознак. Дослiджено думку ряду вiтчизняних i зарубiжних учених щодо визна-
чення поняття економiчної ефективностi виробництва, узагальнено дану категорiю та 
видiлено її ключове значення. Доведено, що економiчна ефективнiсть є одним iз ключових 
показникiв дiяльностi пiдприємства, за допомогою якого можна визначити, на скiльки 
рацiонально використовуються наявнi ресурси. Дослiджено пiдходи до кiлькiсного визна-
чення економiчної ефективностi через зiставлення витрат i результатiв дiяльностi. 

Ключовi слова: економiчна ефективнiсть, ефективнiсть виробництва, показник, 
результативнiсть, продуктивнiсть, затрати. 

 
Постановка проблеми. Пiдвищення економiчної ефективностi вироб-

ництва є одним iз ключових завдань дiяльностi не тiльки пiдприємства, а й 
галузей економiки в цiлому. Саме ефективнiсть виробництва є чи не найваж-
ливiшою якiсною характеристикою господарювання. Поняття ж економiчної 
ефективностi часто ототожнюють iз результативнiстю, як однiєю iз форм ви-
раження мети виробничого процесу. Досить важливим є розумiння того, що 
основною проблемою пiдвищення економiчної ефективностi виробництва є 
забезпечення зростання обсягу виробництва продукцiї на кожну одиницю ви-
трачених матерiальних, фiнансових чи трудових ресурсiв.  
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Iз наукової точки зору розрахунок економiчної ефективностi має до-
сить важливе значення, поскiльки на її основi оцiнюється ефективнiсть робо-
ти пiдприємства, його пiдроздiлiв, планується подальша стратегiя розвитку, 
визначаються результати використання ресурсного потенцiалу (робочої сили, 
фiнансiв, основних засобiв тощо). 

Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. Поняття економiчної ефек-
тивностi є досить популярним серед зарубiжних i вiтчизняних науковцiв. Так, 
питанню пiдвищення економiчної ефективностi виробництва присвячено 
значну кiлькiсть наукових праць серед дослiдникiв iз країн з розвинутою 
економiкою. Досить ґрунтовнi дослiдження проводилися представниками 
школи «наукового менеджменту», засновником якої став американський 
iнженер Ф. Тейлор (1856-1915). Пiзнiше проблемами управлiння виробницт-
вом та його ефективнiстю займався американець Г. Черч, проблемою 
рацiоналiзацiї органiзацiї працi – Г. Емерсон та iншi вченi. Вагомий внесок у 
дослiдження виробництва зробив росiйський вчений А. К. Гастев, який особ-
ливу увагу придiляв дослiдженням iз органiзацiї ефективної працi [5] 

Крiм того, питаннями економiчної ефективностi також придiляється 
значна увага у вiтчизняних наукових колах. Звiсно, сутнiсть даного поняття з 
точки зору рiзних вчених набуває набуває рiзних трактувань. Так, 
В. В. Бочаров вiдзначає, що економiчна ефективнiсть дiяльностi 
пiдприємства визначається показниками рентабельностi [3]. А от 
А. Д. Шеремет вважає, що ефективнiсть економiчних процесiв вимiрюється 
шляхом зiставлення результату (ефекту) i витрат [7]. 

Зазначимо, що в часто у вiтчизнянiй економiчнiй лiтературi для харак-
теристики економiчної ефективностi виробничо-господарської дiяльностi ви-
користовується поняття «результативнiсть», а також «продуктивнiсть», якi в 
певнiй мiрi є тотожними по змiсту до термiна «економiчна ефективнiсть» [1]. 

Постановка завдання. Метою дослiдження є узагальнення визначення 
поняття «економiчної ефективностi» та систематизацiя видiв економiчної 
ефективностi щалежно вiд класифiкацiйних ознак. 

Для досягнення поставленої мети було видiлено такi завдання: 
- з’ясувати основнi пiдходи до визначення поняття «економiчна ефек-

тивнiсть»; 
- визначити найбiльш впливовi показники, що характеризують еко-

номiчну ефективнiсть; 
- здiйснити класифiкацiю видiв економiчної ефективностi. 
Виклад основного матерiалу дослiдження. Поняття «ефективний» 

означає «той, що приводить до потрiбних результатiв, наслiдкiв, дає 
найбiльший результат, дiєвий» [6]. В економiчнiй енциклопедiї зазначається, 
що ефективнiсть – це здатнiсть приносити ефект, результативнiсть процесу, 
проекту, тощо, якi визначаються як вiдношення ефекту, результату до витрат, 
що забезпечили цей результат [4]. 

Економiчна ефективнiсть показує кiнцевий корисний ефект вiд засто-
сування засобiв виробництва i живої працi, а також сукупних їх вкладень. 
Економiчна ефективнiсть виробництва в пiдприємствах та об’єднаннях ви-
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значається як народногосподарська ефективнiсть, економiчна ефективнiсть 
галузей i виробництва окремих продуктiв, а також господарської дiяльностi 
пiдприємств i окремих заходiв.  

Економiчна ефективнiсть сiльськогосподарського виробництва означає 
одержання максимальної кiлькостi продукцiї з 1 га земельної площi при най-
менших затратах працi i коштiв на виробництво одиницi продукцiї. Ефек-
тивнiсть сiльського господарства включає не тiльки спiввiдношення резуль-
татiв i витрат виробництва, в нiй вiдбивається також якiсть продукцiї i 
здатнiсть її задовольнити певнi потреби споживача. При цьому пiдвищення 
якостi сiльськогосподарської продукцiї вимагає додаткових затрат живої i 
уречевленої працi [2]. 

Загальновiдомо, що дiяльнiсть будь-якого пiдприємства спрямована на 
досягнення того чи iншого результату, який є недосяжним без здiйснення пе-
вних затрат. Поняття ж економiчної ефективностi характеризує, на скiльки 
рацiонально використовуються наявнi ресурси на пiдприємствi, перетворюю-
чись у позитивний кiнцевий результат. 

Якщо узагальнити пiдходи до кiлькiсного визначення економiчної ефе-
ктивностi, то її визначення можна подати у виглядi наступної формули: 

Е = Р/В,      (1) 
де Р – результат, В – витрати. 
Саме через зiставлення витрат i результатiв можна оцiнити значення 

економiчної ефективностi дiяльностi чи то окремого пiдприємства, чи то 
цiлої галузi або ж економiки в цiлому. Виходячи iз цих величин, iснує ряд 
додаткових варiантiв розрахунку економiчної ефективностi через зiставлення 
витрат iз результатiв (див. табл.). 

Отож, ключовими категорiями в оцiнцi ефективностi є виробничi ви-
трати й результати дiяльностi. Суть формування виробничих витрат як сис-
темного комплексного елемента ринкового механiзму полягає в прагненнi 
виробникiв звести їх до мiнiмуму з метою максималiзацiї прибутку (тобто ре-
зультату). 

Оскiльки економiчна ефективнiсть формується пiд впливом чинникiв, 
якi визначають динамiку економiчних витрат i економiчних результатiв, то 
доцiльно уточнити теоретичну сутнiсть економiчних результатiв i витрат. 

Таблиця 1 
Варiанти розрахунку показникiв економiчної ефективностi 
Показник Пояснення значення показника 
Р/В характеризує результат, отриманий з одиницi витрат 

В/Р питома величина витрат, що припадає на одиницю резуль-
тату 

Р-В абсолютна величина перевищення результатiв над витрата-
ми 

(Р-В)/В ефект, отриманий з одиницi витрат 

(Р-В)/Р питома величина ефекту, що припадає на одиницю отрима-
них результатiв 

Джерело: складено за даними [1] 
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Iснує три основнi пiдходи до визначення змiсту витрат [1]: 
- ресурсний (пiд ефективнiстю виробництва розумiється отримання ма-

ксимальної кiлькостi можливих благ вiд наявних ресурсiв); 
- витратний (пiд ефективнiстю виробництва розумiють спiввiдношення 

результатiв i поточних витрат); 
- ресурсно-витратний (економiчний результат спiввiдноситься з 

вартiстю виробничих ресурсiв i поточними виробничими витратами). 

 
Рис. 1. Класифiкацiя видiв економiчної ефективностi 

Джерело: складено за даними [1, 2] 
 
Iз наведених вище визначень стає зрозумiло, що основним завданням 

пiд час визначення економiчної ефективностi є оцiнка результатiв дiяльностi. 
До результатiв належать обсяги виготовленої продукцiї в натуральному чи 
вартiсному вираженнi або прибуток. 

Класифiкувати економiчну ефективнiсть можна за досить значною 
кiлькiстю критерiїв: за методами розрахунку, за одержаними результатами, за 
видами господарської дiяльностi, типом економiчного зростання, характером 
витрат тощо.  

Важливо, на нашу думку, визначити ключовi критерiї, що в першу чер-
гу впливають на значення економiчної ефективностi для того, аби здiйснити 
узагальнену класифiкацiю даного поняття (див. рис.). 

Виходячи iз викладеного вище можемо дати наступне визначення по-
няттю економiчної ефективностi: це загальна системна оцiнка кiнцевих ре-
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зультатiв дiяльностi пiдприємства (структурного пiдроздiлу, галузi, еко-
номiки) за певний визначений перiод з урахуванням оцiнки використання на-
явних ресурсiв. 

Висновки. 1. Поняття економiчної ефективностi є досить широко до-
слiджуваним як серед вiтчизняних вчених, так i в колах зарубiжної еко-
номiчної думки. В основному дане поняття ототожнюється iз термiнами 
«продуктивнiсть» та «результативнiсть». 

2. Показниками, що мають найсуттєвiший вплив на значення еко-
номiчної ефектностi є значення витрат та результатiв дiяльностi. Саме вiд 
цих величин залежить економiчна ефективнiсть дiяльностi. 

3. Економiчна ефективнiсть класифiкується за низкою ознак, найбiльш 
поширеними серед яких є: витраченi ресурси, результати дiяльностi, метод 
розрахунку та рiвень визначення. 
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У статті досліджено сутність та призначення фінансового посередництва на 
грошовому ринку. Здійснено систематизацію наукових поглядів вітчизняних вчених-
економістів стосовно сутнісно-змістовного наповнення категорії «фінансове посередни-
цтво». Запропоновано авторське визначення терміна фінансове посередництво. Удоско-
налено класифікацію фінансових посередників в залежності від можливості впливати на 
пропозицію грошей в обігу. З’ясовано роль фінансового посередництва в контексті під-
вищення ефективності розміщення інвестицій та стимулюванні діяльності господарюю-
чих суб’єктів. Визначено модель структурної організації фінансового сектору України. 
Досліджено особливості функціонування банків та страхових компаній як провідних 
суб’єктів фінансового посередництва на грошовому ринку України. 
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