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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах функціонування підприємств Ук-

раїни, в умовах високої конкуренції надзвичайно важ-
ливо ефективно здійснювати виробничо-господарську
діяльність. Проте досягнення належної ефективної
діяльності, тобто діяльності, при якій ставляться цілі та
досягаються у зазначені строки із врахуванням затра-
чених ресурсів, — це і є вершина ділового успіху
підприємства. Відомо, що в умовах ринкової економіки
мета діяльності будь-якого підприємства — це макси-
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мізація прибутку. Проте отримання максимального
прибутку у короткостроковій перспективі не завжди при-
зводитиме до задоволення потреб власників цих
підприємств у майбутньому. Тому для досягнення успі-
ху підприємства, для збільшення його інвестиційної при-
вабливості у майбутньому необхідно управляти полем
результатів та ресурсами для отримання цих резуль-
татів, тобто здійснювати результативний підхід щодо
управління підприємством. Виходячи з цього, виникає
необхідність визначення сутності понять "результа-
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тивність" та "ефективність", які характеризують діяль-
ність підприємства. А оскільки ці положення потребу-
ють більш поглибленого вивчення та висвітлення у су-
часній науці, то в сучасному житті для досягнення успі-
ху підприємствами, а, отже, і економіки у цілому, важ-
ливу роль відіграє розроблення теоретичних і практич-
них, методичних положень щодо його визначення, а
також встановлення спільного та відмінного між понят-
тями результативності та ефективності у системі управ-
ління підприємством.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням визначення сутності цих понять займались
чимало вчених як вітчизняних, так і зарубіжних. Дослі-
дженням проблеми визначення понять займалися та-
кі вчені як І.О. Бланк, А.Н. Тищенко, Л.О. Лігоненко,
О.І. Олексюк, Л.М. Дзюбенко, Н.А. Казима, Л.В. Дога-
дайло, А.Г. Поршнева, Н.М. Блаженкова.

Проблема ефективності та результативності завж-
ди посідала важливе місце серед актуальних проблем
економічної науки. Зацікавленість нею зрозуміла, в пер-
шу серед власників компаній.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою даної статті є визначення понять результа-

тивність та ефективність та можливість оцінки їх.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Проблема визначення сутності, їх ототожнення чи

визнання відмінностей полягає у двоякому підході до
перекладу. Існує два терміни — efficiency и effecti-
veness, словникові еквіваленти яких однакові —
"ефективність". Проте між цими термінами існує сут-
тєва різниця: efficiency зазвичай відноситься до вико-
ристання засобів (ресурсів)в той час як effectiveness
(результативність) має відношення до організаційних
цілей, поведінки та розвитку. В першому випадку по-
няття ефективності характеризує ступінь раціональ-

ності використання фінансових, організаційної, мате-
ріальних, часових та людських ресурсів. Ефективна
організація сфокусована на досягнення ефектів за
рахунок структурної та ресурсної оптимізації та конт-
ролю витрат. У другому випадку термін "ефект" вико-
ристовується у контексті співвідношення "причина-ре-
зультат".

Прийнято вважати, що термін "ефективність" з'явив-
ся в економічній літературі у роботах У. Петті, який є
родоначальником класичної політекономії, основопо-
ложником трудової теорії вартості, а також у роботах
Ф. Кене. Проте як самостійне економічне поняття "ефек-
тивність" не розроблялись [2].

Думки більшості авторів сходяться на тому, що
основоположником теорії економічної ефективності
є відомий економіст А. Сміт, чиї ідеї у подальшому
розроблялись у працях Д. Ріккардо, К. Маркса та ін-
ших.

Ефективність виступає індикатором розвитку. Нама-
гаючись підвищити ефективність конкретного виду
діяльності чи їх загалом, ми визначаємо конкретні за-
ходи, що сприяють процесу розвитку та виключаємо ті
з них, які призводять до регресу.

Як категорія, ефективність має дві сторони — якіс-
ну та кількісну. Якісна сторона відображає її логічний,
теоретичний зміст, тобто сутність категорії. Кількісна
сторона розкриває дії закону економії часу, а саме,
відображає економію часу при досягненні цілей вироб-
ництва в ході всього виробничого процесу та на окре-
мих його фазах у масштабі всього народного господар-
ства, окремих його регіонів, галузей, господарюючих
суб'єктів. Тобто це і є об'єктивний критерій ефективності
на всіх етапах розвитку суспільства.

Сутність результативності — це те, що можна оха-
рактеризувати числом (результатом, що був досягну-
тий), тобто традиційним співвідношенням результату
та витрат. Результативність підприємства рівносильна
досягненню поставленої цілі. Сильний менеджмент
здатен переформулювати цілі компанії, а, значить,

Рис. 1. Взаємозв'язок результативності та ефективності фінансово-виробничої

діяльності організації
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відповідальність, в цілі підрозділу та конкретних лю-
дей, щоб кожному співробітнику було зрозуміло, що
він повинен робити, щоб компанія жила та розвивалась
успішно.

Варто зазначити, що складником успіху підприєм-
ства є можливість його кількісного виміру. За П. Дру-
кером правильність встановлення цілей визначається
результативністю, яку вимірюють співвідношення до-
сягнутих результатів з його витратами, тобто ефектив-
ністю. На думку А. Тищенко, Н. Кизима та Л. Догадай-
ло, для характеристики системи менеджменту підприє-
мства ці дві категорії варто об'єднати в одну. Таким
чином, ця сукупність відображатиме спроможність
підприємства встановлювати точні, конкретні та ре-
альні цілі із врахуванням спливу факторів внутрішньо-
го та зовнішнього середовища та досягати їх з
мінімальними витратами. При цьому науковці допуска-
ють трактування такої категорії і як ефективність, і як
результативність [3].

Таке трактування, на нашу думку, є таким, з яким
складно не погодитись. Отже, поняття результа-
тивність — складне, багатогранне, під яким слід ро-
зуміти сукупний результат функціонування підприє-
мства на всіх його ланках та рівнях та характеризуєть-
ся низкою показників міри досягнення цілей підприє-
мства.

Огляд досліджених робіт вітчизняних та зарубіжних
вчених вказує на неоднозначність визначень цих понять,
ототожнення чи розмежування цих понять. Проте не
можна заперечувати тісний взаємозв'язок цих понять,
їх взаємодоповнюваність.

Результативність характеризує досягнення постав-
лених цілей, а ефективність — засоби, методи, спосо-
би, що застосовуються для досягнення цих цілей (рис.
1).

Діяльність організації, що функціонує в умовах не-
визначеності та ризиків, що особливо гостро спостері-
гається на сучасному етапі розвитку економіки нашої
держави, змушена постійно її відслідковувати та відпо-
відно планувати та сприяти своєму розвитку. Процес
управління результативністю, в цілях реалізації стратегії
господарської діяльності організації необхідно
здійснювати в напрямку виявлення, оцінки та обліку
впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середо-
вища.

Можна виділити три групи взаємообумовлених фак-
торів результативності:

1 — загальносистемні фактори, що визначають пе-
редумови ефективного функціонування організації, до
яких відноситься міра реалізації принципів діяльності
організації, організаційна культура, обумовленість си-
стеми відбору та оцінки організаційних рішень, на-
явність організаційного механізму, що здійснює коор-
динацію та забезпечує взаємозв'язок часткових про-
цесів;

2 — зовнішні фактори — обмеження діяльності
організації виробництва, що обумовлені закономірністю
комунікативності систем, основними з яких є вимоги до
зовнішнього середовища, обмеження інвестиційних
ресурсів;

3 — фактори управління розвитком організації —
наявність програми розвитку організації виробництва,
забезпеченість організаційними ресурсами.

Результативність діяльності підприємства базуєть-
ся на ефективності та її можливо оцінити тільки на ос-
нові і з допомогою оцінки ефективності всіх сфер діяль-
ності підприємства. Тобто економічний ефект у багать-
ох випадках визначається як різність затрат до та після
впровадження тієї чи іншої концепції. Такий підхід ви-
конує функцію методологічного кредо майже всіх роз-
рахунків економічної ефективності. Отже, ще раз до-
водимо, що ототожнювати поняття "результативність"
та "ефективність" неможливо, проте вони перебувають
у нерозривному взаємозв'язку.

Основним критерієм результативності господарсь-
кої діяльності у конкурентному середовищі є співвідно-
шення сукупності показників, що характеризують ефек-
тивність функціонування організації як системи чи її
складових, у тому числі функціональних підсистем.

Складність комплексної оцінки результативності
господарської організації обумовлена наступними ас-
пектами:

— багатокомпонентністю структури результатив-
ності організації;

— багатоаспектністю поняття "ефективність" як
основного критеріального параметра, що характеризує
результати діяльності господарської організації;

— необхідністю обліку впливу комплексу факторів
навколишнього середовища господарської організації
на складові результативності;
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Рис. 2. Результативність підприємства
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— особливою значимістю інформаційного забезпе-
чення процесу здійснення оцінки, з огляду широкого
спектру показників та індикаторів, які потребують ана-
лізу, інформаційна база повинна включати в себе вели-
кий обсяг різних даних [1].

Складність та багатоаспектність комплексної оцін-
ки результативності господарської діяльності органі-
зації визначає необхідність розробки методики її про-
ведення. Проте при формування системи показників
ефективності роботи підприємства, варто дотримува-
тись певних принципів таких, як:

1) забезпечення взаємозв'язку критерію і системи
конкретних показників ефективності роботи підприєм-
ства;

2) відображення ефективності усіх ланок госпо-
дарської діяльності;

3) важливість застосування показників ефектив-
ності в управлінні різними ланками діяльності на під-
приємстві;

4) виконання найбільш важливими показниками сти-
мулюючої функції у процесі використання наявних ре-
зервів зростання ефективності роботи підприємства
того чи іншого виду діяльності.

Система показників результативності, що побудо-
вана з урахуванням вказаних принципів, включає в себе
групи:

1) узагальнюючі показники ефективності виробниц-
тва (діяльності підприємства);

2) показники ефективності використання праці (пер-
соналу);

3) показники ефективності використання виробни-
чих основних і оборотних активів;

4) показники ефективності використання фінансо-
вих коштів (оборотних коштів і капітальних вкладень)
[4].

Кожна з груп включає в себе набір показників, які у
повній мірі дадуть змогу отримати повну і чітку оцінку
тієї чи іншої ланки господарської діяльності підприєм-
ства.

Основними напрямами, за якими визначається ре-
зультативність сьогодні є:

— оцінювання результативності виробництва з
метою забезпечення оптимальної стратегії управлін-
ня;

— оцінювання результативності підприємства з ме-
тою визначення його привабливості як потенційного
об'єкта інвестування;

— оцінювання результативності підприємства на
макрорівні з боку держави.

Значного поширення набули чотири концепції ана-
лізу результативності діяльності і розвитку компаній [4],
вибір здійснюється в залежності від мети використан-
ня, відповідно застосовуються різна інформаційна база
та показники, які аналізуються:

1) ринкова (визначається результативність показ-
никами конкурентоспроможності й ринкової вар-
тості);

2) фінансова (аналізуються показники прибутко-
вості, економічної доданої вартості);

3) витратна (результативність виражається у показ-
никах собівартості, а також коефіцієнтах економіч-
ності);

4) неекономічна (нефінансова) (результативність
відображається показниками задоволеності клієнтів,
інноваційністю діяльності).

Незважаючи на значну кількість методик та кон-
цепцій задля оцінки результативності діяльності під-
приємства все ж слід обирати таку систему показників,
яка підходить для конкретного підприємства із враху-
ванням особливостей його діяльності.

ВИСНОВКИ
У результаті проведеної роботи, слід вказати на

важливість понять результативність та ефективність
діяльності підприємства для забезпечення стійкого та
направленого на довгострокову перспективу розвит-
ку підприємства. Доцільність урахування можливос-
тей мультиплікативного впливу різних результатів
функціонування і розвитку підприємства, а також у
сучасних економічних умовах, у період загострення
економічної та фінансової кризи у нашій державі
особливо серйозно слід використовувати узагальню-
ючий підхід до визначення результативності на основі
впровадження системи збалансованих показників
оцінки.
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