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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

THE ECONOMIC ESSENCE AND CLASSIFICATION OF EFFICIENCY

Метою статті є узагальнення теоретичних положень щодо співвідношення понять «ефектив-
ність» та «результативність», визначення економічної сутності ефективності та вдосконалення 
класифікації ефективності. У статті досліджено основні підходи до співвідношення понять «ефек-
тивність» та «результативність». Запропоновано визначати ефективність та результативність на 
основі ДСТУ ISO 9000:2015. Доведено, що не можна розглядати ефективність суб’єктів господа-
рювання лише з точки зору економіки та оцінювати її виключно за допомогою фінансових показ-
ників. Проведено критичний аналіз наявних класифікацій ефективності. На основі узагальнення 
декількох підходів до класифікації ефективності запропоновано класифікацію ефективності, яка 
може бути застосована для аналізу економічних процесів та явищ. Кожен з видів ефективності 
може бути розкритий за допомогою певного набору показників.

Ключові слова: ефективність, результативність, ефект, результат, види ефективності, еконо-
мічна ефективність.

Целью статьи является обобщение теоретических положений о соотношении понятий «эффек-
тивность» и «результативность», определение экономической сущности эффективности и 
совершенствование классификации эффективности. В статье исследованы основные подходы к 
соотношению понятий «эффективность» и «результативность». Предложено определять эффек-
тивность и результативность на основе ГОСТ ISO 9000:2015. Доказано, что нельзя рассматри-
вать эффективность субъектов хозяйствования только с точки зрения экономики и оценивать ее 
исключительно с помощью финансовых показателей. Проведен критический анализ существую-
щих классификаций эффективности. На основе обобщения нескольких подходов к классифика-
ции эффективности предложена классификация эффективности, которая может быть применена 
для анализа экономических процессов и явлений. Каждый из видов эффективности может быть 
раскрыт с помощью определенного набора показателей.

Ключевые слова: эффективность, результативность, эффект, результат, виды эффективности, 
экономическая эффективность.

The purpose of this article is to summarize theoretical statements on the relation between the con-
cepts of “efficiency” and “effectiveness”, to determine the economic nature of efficiency, as well as to 
improve the classification of efficiency. To achieve this goal the author uses the following methods: 
systematization, generalization, scientific abstraction, analysis and synthesis, dialectical method. The 
article explores the basic scientific approaches to the relation between the concepts of “efficiency” and 
“effectiveness”. It is shown that one group of scientists equates these concepts and the other one sepa-
rates them. It is proved that efficiency and effectiveness are determined by ratio indicators, while effect 
and result are absolute volumes. It is proposed to determine efficiency and effectiveness based on the 
definitions provided by State Standard of Ukraine ISO 9000:2015. The author substantiates that the effi-
ciency is the degree of correspondence of certain effects to the quantities characterizing the volumes 
of resources, costs, revenues, etc., and the effectiveness is the degree of compliance of certain results 
with the set goals and planned tasks. It has been proved that economic performance of business entities 
cannot be considered and evaluated solely by financial indicators. A critical analysis of the efficiency 
classifications, proposed in the scientific literature, is conducted. Based on the generalization of several 
scientific approaches to the classification of efficiency, author proposes own classification of efficiency 
that can be used to analyze economic processes and phenomena. The attributes of given classification 
are: the character of effect, the place of the effect receiving, the degree of multiplication, the objective 
of identification etc. Each type of the efficiency can be disclosed with a specific set of metrics, the cal-
culation of which can be complex and time-consuming. The complexity and multidimensionality of the 
category “efficiency” are identified, and the need for further study of criteria and indicators, by which 
the efficiency of specific economic phenomena and processes can be assessed, is substantiated.

Key words: efficiency, effectiveness, effect, result, types of efficiency, economic efficiency.
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Постановка проблеми. Сучасні ринкові 
умови економіки ставлять перед суб’єктами 
господарювання проблему постійного вдоско-
налення. Підприємства вимушені постійно під-
вищувати результати своєї роботи, проводити 
постійний їх моніторинг та аналіз, зіставляти з 
плановими завданнями, із засобами досягнення 
цих завдань, розглядати в динаміці, порівню-
вати з конкурентами, оцінюючи ефективність 
прийняття тих чи інших рішень. Однак зазвичай 
аналіз ефективності зводиться лише до розра-
хунку фінансових показників, які відображають 
економічний аспект діяльності підприємств, 
ігноруючи інші види впливу, який вони можуть 
чинити на країну та суспільство загалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Наукові дослідження з питань визначення 
ефективності та результативності проводи-
лися багатьма вітчизняними та закордонними 
науковцями. Серед них слід назвати таких, 
як В.І. Осипов, В.Г. Андрейчук, О.С. Літвінов, 
В.М. Ковтуненко, Е.Н. Горчакова, Ф.Е. Поклон-
ський, М.А. Полегенька, І.А. Слободняк, 
А.О. Тарових. У досліджених працях наво-
диться декілька визначень ефективності та її 
класифікацій, водночас деякі з них є досить 
суперечливими.

Розроблена теоретична база з питань 
визначення сутності ефективності потребує 
подальшого уточнення, а наявні в науковій 
літератури підходи до класифікації ефектив-
ності – узагальнення.

Необхідно чітко визначити сутність катего-
рії «ефективність», співвіднести її з поняттям 
«результативність», пояснити взаємозв’язок 
з категоріями «ефект» та «результат», а також 
узагальнити класифікацію ефективності.

Метою дослідження є узагальнення теоре-
тичних положень щодо співвідношення понять 
«ефективність» та «результативність», визна-
чення економічної сутності ефективності, а також 
удосконалення класифікації ефективності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Щодо трактування ефективності в наукових 
колах точаться дискусії. Існує декілька підходів 
до розуміння сутності цього поняття та співвід-
ношення його з поняттям «результативність».

О.С. Літвінов та А.В. Журенко, провівши 
критичний розгляд наявних підходів, доходять 
висновку щодо тотожності понять, що розгля-
даються, обидва з яких «характеризують раціо-
нальність, економічність певної дії або її резуль-
тату, розраховуються як співвідношення між 
отриманим ефектом (результатом) діяльності 
та витратами (ресурсами), що його спричи-
нили» [1, с. 77]. Автори наголошують на доціль-
ності аналізу сутності ефекту для з’ясування 
його взаємозв’язку з ефективністю [1, с. 74].

В.І. Осипов також ототожнює поняття «ефек-
тивність» та «результативність», називаючи їх 
відносними величинами, які є співвідношен-
ням результату й витрат, що забезпечують цей 
результат. Відповідно до видів результату роз-
різняються два види результативності (ефек-
тивності) виробництва, а саме продуктивність 
та прибутковість (рентабельність) виробничої 
діяльності підприємства. Вони відображають 
економічний різновид ефективності. Показ-
ники економічної ефективності можуть бути 
поділені залежно від видів витрат на ресурсні 
(розраховуються по відношенню до капіталь-
них витрат) та витратні (розраховуються від-
носно поточних витрат). Проте, як зазначає 
автор, не можна ігнорувати соціально-еконо-
мічні показники ефективності, пов’язані з від-
творенням робочої сили та працівників підпри-
ємства, а також соціальні, які розраховуються 
по відношенню до населення країни (регіону). 
Крім того, всі показники ефективності поділя-
ються на прямі та зворотні [2, с. 124–131].

Позитивною рисою такого підходу, на нашу 
думку, є те, що він зводить показники ефектив-
ності в єдину систему відповідно до порядку їх 
розрахунку. Крім того, безумовно, разом з еко-
номічною ефективністю мають виділятися інші 
види ефективності. Однак цей підхід обмеж-
ується лише соціальною, соціально-економіч-
ною та економічною ефективністю, не розгля-
даючи інші її аспекти, наприклад ефективність 
виробничих процесів по відношенню до навко-
лишнього середовища.

Крім того, на наш погляд, не можна ото-
тожнювати ефективність та результативність, 
як і немає безумовної рівності між поняттями 
«ефект» та «результат».

В академічному тлумачному словнику наво-
дяться такі визначення ефекту: 1) сильне вра-
ження, викликане ким-, чим-небудь; 2) резуль-
тат, наслідок яких-небудь причин, сил, дій, 
заходів; 3) засоби, прийоми, пристосування, за 
допомогою яких створюється враження, ілюзія 
чого-небудь; 4) фізичне явище [3, с. 492]. Водно-
час результат – це остаточний, кінцевий підсу-
мок якого-небудь заняття, діяльності, розвитку 
тощо; наслідок якої-небудь дії, якогось явища 
тощо; сума, яку одержують після певних мате-
матичних дій; показник чого-небудь [3, с. 489].

Отже, незважаючи на семантичний зв’язок, 
що існує між цими поняттями, все ж таки ефект 
є більшою мірою величиною впливу дій, захо-
дів, явищ тощо, тоді як результат є підсумком, 
наслідком, показником.

В.М. Ковтуненко стверджує, що різниця 
у розумінні сутності ефективності та резуль-
тативності пов’язана з двояким підходом 
до перекладу. Англомовними еквівалентами 
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ефективності є “efficiency” та “effectiveness”. 
Проте перший термін зазвичай належить до 
використання засобів (ресурсів), тоді як другий 
(еквівалент результативності) – має відношення 
до організаційних цілей, поведінки та розви-
тку. В першому випадку поняття ефективності 
характеризує ступінь раціональності викорис-
тання різних ресурсів, певні ефекти досяга-
ються організацією за рахунок структурної та 
ресурсної оптимізації і контролю витрат. У дру-
гому випадку ефект використовується в контек-
сті співвідношення «причина – результат». Нау-
ковець вважає, що ефективність є індикатором 
розвитку й підвищення ефективності, означає 
розроблення конкретних заходів, які сприяють 
процесу розвитку, та виключення тих, які при-
зводять до регресу. Ефективність може визна-
чатися якісно та кількісно. Результативність же 
оцінюється лише кількісно. В.М. Ковтуненко 
вважає, що «сутність результативності – це те, 
що можна охарактеризувати числом (резуль-
татом, що був досягнутий), тобто традиційним 
співвідношенням результату та витрат» [4, с. 94]. 
Окрім того, В.М. Ковтуненко додає, що «резуль-
тативність характеризує досягнення постав-
лених цілей, а ефективність – засоби, методи, 
способи, що застосовують для досягнення цих 
цілей». Отже, ці поняття можна розглядати 
лише в нерозривному взаємозв’язку [4, с. 95].

Однак наведений підхід є прямо протилеж-
ним тому, який береться за основу в Національ-
ному стандарті України та з яким погоджується 
значна кількість науковців [5; 6; 7]. У ДСТУ 
ISO 9000:2015 ефективність (“efficiency”) роз-
глядається як співвідношення між досягненим 
результатом і використаними ресурсами, а 
результативність (“effectiveness”) є ступенем 
реалізації запланованих робіт і досягнення 
запланованих результатів [8, с. 16].

Відповідно до цього підходу Е.Н. Горчакова 
та Ф.Е. Поклонський розглядають результатив-
ність як співвідношення досягнутого результату 
до запланованого завдання, а ефективність – 
як співвідношення досягнутого результату до 
витрат на його реалізацію [7, с. 25].

М.А. Полегенька також розрізняє ефектив-
ність та результативність. Вона стверджує, що 
результативність відображає досягнення пев-
ного результату, як негативного, так і пози-
тивного, водночас ефективність – це завжди 
позитивна величина, яка «характеризує при-
ріст результатів у співвідношенні до засобів, 
пов’язаних з їх досягненням» [9, с. 71].

Ми цілком погоджуємося з таким підхо-
дом і розрізняємо поняття ефективності та 
результативності, оскільки, як слушно заува-
жує М.А. Полегенька, результативність відо-
бражає «досягнення певного результату, який 

не завжди відображає якість роботи» [9, с. 73]. 
Водночас ефективна робота має на меті пози-
тивну динаміку розвитку.

Також погоджуємося з думкою про те, що 
ефект та результат виражаються абсолютними 
показниками, тоді як ефективність та резуль-
тативність – відносними. Однак під час розра-
хунку показників ефективності як знаменник 
використовуються не тільки значення, які відо-
бражають ресурси, але й витрати (зокрема, на 
ресурси), а також доходи та інші показники. 
Наприклад, ефективність комерційної діяль-
ності підприємства може бути охарактеризо-
вана показником рентабельності продажу, що 
розраховується як відношення прибутку до 
обсягу реалізованої продукції, що є показни-
ком доходів підприємства, а для розрахунку 
ВВП на душу населення, який відображає ефек-
тивність економічного розвитку країни, вико-
ристовується показник чисельності населення.

Отже, під ефективністю надалі будемо 
розуміти ступінь відповідності певних ефектів 
величинам, що характеризують обсяги ресур-
сів, витрат, доходів тощо, під результатив-
ністю – ступінь відповідності певних результа-
тів поставленим цілям та плановим завданням. 
При цьому ми дотримуємося думки про те, що 
ефективність не завжди може бути відобра-
жена за допомогою кількісних показників.

Ефективність діяльності підприємства можна 
розглядати з точки зору багатьох аспектів і засто-
совувати для розроблення та обґрунтування 
рішень у різних сферах діяльності підприємств.

Так, колектив авторів на чолі з Р.І. Завадяк 
розглядає ефективність як «поліваріантну кате-
горію». Її зміст розглядається з позицій:

 – конкурентоспроможності, тобто як ступінь 
реалізації стратегічних та тактичних завдань 
досягнення конкурентоспроможності господа-
рюючої системи;

 – залучення та використання ресурсів, 
тобто як забезпечення певного виробничого 
та економічного результатів за такого викорис-
тання факторів господарської діяльності;

 – інтересів, тобто як результат задоволення 
інтересів усіх афілійованих сторін економічної 
діяльності.

Крім того, ефективність як практичний 
інструмент є оціночним механізмом діяльності 
підприємства; фактором подальшого розви-
тку економічної системи; джерелом посилення 
потенціалу функціонування бізнесу в конку-
рентному середовищі [10, с. 143].

Таким чином, існує безліч підходів до класи-
фікації ефективності.

Зокрема, як зазначалося вище, В.І. Осипов 
розглядає економічну, соціально-економічну 
та соціальну ефективність [2, с. 130–131].
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І.А. Слободняк та А.О. Тарових класифіку-
ють ефективність виробництва за окремими 
ознаками на такі види:

1) за наслідками: економічна, соціальна та 
екологічна;

2) за місцем отримання ефекту: локальна 
(госпрозрахункова) та народногосподарська;

3) за ступенем збільшення (повторення): 
первинна (одноразовий ефект) та мультипліка-
ційна (багаторазово повторювана);

4) за метою визначення: абсолютна (харак-
теризує загальну величину ефекту або в розра-
хунку на одиницю витрат чи ресурсів) та порів-
няльна (під час вибору оптимального варіанта 
з декількох варіантів господарських та інших 
рішень) [11, с. 60].

Вважаємо за необхідне внести деякі уточ-
нення до цієї класифікації. На наш погляд, 
види ефективності за першою ознакою 
подані дуже вдало, оскільки вони відобра-
жають складові частини сталого розвитку. За 
другою ознакою можна додати ще один вид 
ефективності, а саме глобальну, оскільки 
сучасні підприємства, які займаються зовніш-

ньоекономічною діяльністю, можуть чинити 
вплив, який поширюється поза межами однієї 
економіки. Водночас ми не погоджуємося 
з виділенням абсолютної ефективності за 
останньою ознакою, оскільки, як було пока-
зано раніше, абсолютні величини є харак-
теристиками ефектів, тоді як ефективність 
оцінюється відносними показниками, тому 
ми пропонуємо розглядати не абсолютні, 
а питомі показники ефективності, які відо-
бражатимуть величину ефекту в розрахунку 
на одиницю витрат (ресурсів, доходів тощо).

Інша класифікація ефективності розгляда-
ється В.Г. Андрійчуком. У сільськогосподар-
ському виробництві він розглядає техноло-
гічну, економічну та соціальну ефективність. 
Перша пов’язана з результатом взаємодії 
факторів виробництва (відображає продук-
тивність); друга – зі співвідношенням між 
ресурсами й результатами виробництва (вар-
тісні показники ефективності); третя відби-
ває поліпшення соціальних умов життя людей 
(похідна від економічної, не завжди може бути 
виміряна кількісно) [12].

Таблиця 1
Класифікація ефективності

Класифікаційна ознака Види ефективності

За характером ефекту 
(наслідків)

 – Економічна;
 – соціальна;
 – екологічна.

За місцем отримання 
ефекту

 – Ефективність підрозділу (ділянки, лінії, операції, бізнес-процесу 
тощо);

 – ефективність підприємства (локальна (госпрозрахункова));
 – народногосподарська;
 – глобальна.

За ступенем збільшення 
(повторення)

 – Первинна (одноразовий ефект);
 – мультиплікаційна (багаторазово повторювана).

За метою визначення

 – Питома (характеризує величину ефекту в розрахунку на одиницю 
витрат, ресурсів тощо);

 – порівняльна (застосовується під час вибору оптимального варіанта 
з декількох варіантів господарських та інших рішень).

За часовою  
перспективою

 – Стратегічна;
 – тактична.

За видом діяльності  
підприємства

 – Ефективність операційної діяльності;
 – ефективність інвестиційної діяльності;
 – ефективність фінансової діяльності.

За функціональною  
спрямованістю діяльності

 – Ефективність маркетингової діяльності;
 – ефективність інноваційної діяльності,
 – ефективність зовнішньоекономічної діяльності,
 – ефективність організаційної діяльності,
 – ефективність управління тощо.

За базою порівняння
 – Витратна:
 – ресурсна:
 – доходна тощо.

За моментом здійснення 
розрахунку

 – Фактична;
 – планова.

Джерело: узагальнено та доповнено автором на основі джерел [2; 11–15]
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Ф.С. Циро та Г.І. Юрковська, розглядаючи 
ефективність діяльності високотехнологіч-
ного підприємства, виділяють декілька видів 
такої ефективності, а саме економічну, соці-
альну, екологічну. Економічна може поділя-
тися на ефективність виробництва, іннова-
ційної та фінансової діяльності. Ефективність 
виробництва можна розглядати як поєднання 
ефективності базового та високотехнологіч-
ного виробництва, які залежать від ефектив-
ності використання основних фондів, трудових 
ресурсів, матеріальних ресурсів [13, с. 304].

Т.Ю. Сидора зазначає, що «виділяють три 
види ефективності: споживчу (відношення 
цілей до ідеалів, норм), результативну (від-
ношення досягнутого результату до цілей) 
та витратну (відношення витрат до результа-
тів)» [14]. На наш погляд, такий підхід є дещо 
суперечливим, оскільки поняття споживчої 
ефективності є в ньому дещо абстрактним, а 
результативність та ефективність не можна 
ототожнювати, як було доведено вище.

Однак викликає зацікавленість твердження, 
що доцільно поєднувати показники ефектив-
ності на стратегічному та тактичному рівнях 
підприємств задля аналізу альтернативних 
стратегій [14]. Дійсно, підвищення ефективності 
у короткостроковій перспективі не є свідчен-
ням того, що підприємство досягне ефектив-
ності відповідно до довгострокових цілей.

Т.В. Боярина та Ю.Б. Кашубіна доповнюють 
класифікацію ефективності, використовуючи 
системний підхід. За масштабом діяльності сис-
теми вони виділяють ефективність економічної 
сфери та ефективність підприємства.

Ефективність підприємства можна класифі-
кувати:

 – за видом діяльності: ефективність опера-
ційної, інвестиційної, фінансової діяльності;

 – за функціональною спрямованістю діяль-
ності: ефективність маркетингової, іннова-
ційної, зовнішньоекономічної, організаційної 
діяльності, ефективність управління тощо;

 – за організаційною структурою: ефектив-
ність різних підрозділів.

Окрім того, Т.В. Боярина та Ю.Б. Кашубіна 
розрізняють ефективність за елементами оці-
нювання:

 – за характером ефекту: технологічна, еко-
номічна, соціальна, екологічна;

 – за базою порівняння: ресурсна (включає 
ефективність формування ресурсів та ефектив-
ність їх використання) та витратна;

 – за моментом здійснення розрахунку: фак-
тична та планова ефективність [15, с. 274].

Така класифікація, на наш погляд, також 
є досить вдалою. Однак, на нашу думку, не є 
доцільним виділяти за характером ефекту тех-
нологічну ефективність, оскільки ефективність 
процесів, пов’язаних з виробництвом, а також 
рівень організації та технічних умов виробни-
цтва, як і ступінь використання матеріальних 
ресурсів, можуть бути оцінені за допомогою 
показників економічної ефективності.

Таким чином, можна систематизувати види 
ефективності, які можуть бути застосовані для 
оцінювання господарських процесів та явищ 
(табл. 1).

Кожен з видів ефективності, представлений 
у табл. 1, може бути розкритий численними 
показниками.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, ефективність є багатогранним 
поняттям, яке відрізняється від результатив-
ності. Перша є фактично ступенем відповід-
ності певних ефектів величинам, що характе-
ризують обсяги ресурсів, витрат, доходів тощо, 
друга – ступенем відповідності певних резуль-
татів поставленим цілям та плановим завдан-
ням. Ефективність охоплює безліч аспектів 
господарювання, тому розрахунок системи її 
показників може бути складним і трудомістким. 
В подальших дослідженнях необхідно з’ясувати 
набір критеріїв та показників, за допомогою 
яких може бути оцінена ефективність конкрет-
них економічних явищ та процесів.
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