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АНОТАЦІЯ
У статті висвітлено поняття ефективності як економічної 

категорії, визначено основні види ефективності, викладено те-
оретичні та практичні аспекти оцінки ефективності діяльності 
підприємства, надано характеристику основним підходам та 
методам оцінки ефективності діяльності підприємства, пред-
ставлено та проаналізовано систему критеріїв та показників 
оцінки ефективності.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено понятие эффективности как эко-

номической категории, определены основные виды эффек-
тивности, изложены теоретические и практические аспекты 
оценки эффективности деятельности предприятия, приведена 
характеристика основных подходов и методов оценки эффек-
тивности деятельности предприятия, представлена и проана-
лизирована система критериев и показателей оценки эффек-
тивности.

Ключевые слова: эффект, эффективность, эффектив-
ность деятельности предприятия, оценка результатов, подхо-
ды к оценке, методы оценки, система критериев и показателей. 

АNNOTATION
The article examined the concept of efficiency as an economic 

category and displayed the basic types of efficiency. The theoreti-
cal and practical aspects of enterprise activity efficiency estimating 
are presented. The characteristics of the main approaches and 
methods for evaluating the effectiveness of the company are giv-
en. The system of criterions and indicators for the effectiveness 
assessing is presented and analyzed.

Keywords: effect, efficiency, enterprise activity efficiency, 
evaluation of results, approaches to evaluating, evaluation meth-
ods, benchmarks and indicators.

Постановка проблеми. Питання ефектив-
ності господарювання займає ключове місце в 
управлінні діяльністю підприємств різних форм 
власності. Зацікавленість нею виникає на всіх 
рівнях управління народним господарством. 
Сучасному етапу економічного розвитку при-
таманні: високий рівень невизначеності, наяв-
ність систематичних кризових явищ та, відпо-
відно, нестабільність розвитку як економіки 
в цілому, так і кожного суб’єкта господарю-
вання, тому першочергового значення набуває 
активізація дій із підвищення ефективності їх 
функціонування та вирішення проблем управ-
ління й оцінки ефективності діяльності підпри-
ємства на основі використання нових підходів 
та методів оцінки, оскільки існуючи підходи не 
забезпечують повного відображення результатів 
господарювання підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання ефективності діяльності суб’єктів гос-
подарювання та її оцінки становить особливий 
інтерес як для зарубіжних, так і для вітчиз-
няних учених. У контексті даної статті слід 
зазначити таких дослідників, як О. Амоша, 
Дж. Блек, П. Друкер, М. Мейєр, Д.С. Синк, 
А.А. Томпсон, Ф. Келе, Р. Каплан, В. Петі, 
Д. Нортон, Р. Ланг, В. Андрейчук, О.Д. Шере-
мет, В.І. Осипов, В.В. Ковальов, К. Салига, 
Р.С. Сайфулін та ін. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на значну 
кількість наукових праць та суттєві досягнення, 
існує низка дискусійних питань. Зокрема, 
наявні теоретичні розробки потребують уточ-
нення та подальшого розвитку в напрямі теоре-
тико-методичного та практичного характеру з 
визначення сутності підходів та методів оцінки 
ефективності діяльності підприємств, тому про-
блема вибору найбільш прийнятного методу 
оцінки ефективності діяльності підприємства в 
сучасних умовах з урахуванням нових чинни-
ків, що впливають на результативність функці-
онування підприємства, є досить актуальною і 
потребує подальшого дослідження. 

Мета статті полягає в узагальненні теоретич-
них знань та дослідженні теоретико-методичних 
підходів до оцінювання ефективності діяльності 
підприємств у сучасних умовах господарювання 
та обґрунтуванні доцільності їх використання, а 
також розробці практичних рекомендацій щодо 
покращання діяльності суб’єктів господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасних умовах господарювання ефектив-
ність є важливою характеристикою діяльності 
підприємства, від якої залежить його подаль-
ший розвиток. Для характеристики ефектив-
ності діяльності підприємства використовують 
такі поняття, як «ефект», «ефективність», 
«результативність», «ефективність діяль-
ності», «оцінка діяльності підприємства» тощо. 
Ефект – це результат реалізації заходів, що 
спрямовані на підвищення ефективності вироб-
ництва за рахунок економії та раціонального 
використання всіх виробничих ресурсів. Ефект 
як економічна категорія відображає переви-
щення результатів діяльності над витратами, 
це певна форма результату.ЕК
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При визначенні сутності та змісту катего-
рії «ефективність» серед науковців відсутній 
єдиний підхід. Але більшість авторів, таких 
як Д. Рікардо, Г. Емерсон, В. Петті, Ф. Кене, 
С. Мочерний, І. Павленко [1; 2; 4; 6; 7], поняття 
«ефективність» визначають як відношення 
ефекту (результату) до витрат або ресурсів, які 
були витрачені на отримання цього ефекту. 
Ефективність діяльності підприємства як еко-
номічна категорія відображає відповідність 
фактичного результату бажаному, іншими сло-
вами, це рівень досягнення цілей організації 
та її здатність до життєдіяльності в конкурент-
ному середовищі. Ефективність діяльності в 
такому розумінні застосовується для обґрунту-
вання господарських рішень та різноманітних 
аналітичних оцінок.

Для практичного використання поняття 
«ефективність» необхідно розглядати в різних 
аспектах, що допомагає усвідомити складність 
проблеми і вказує на різноманітність критеріїв 
ефективності, а також на певну філософію, яка 
сприяє вибору такого критерію. Насамперед 
при оцінюванні результатів діяльності розріз-
няють економічну, організаційну та соціальну 
ефективність.

Економічна ефективність відображає: сту-
пінь використання матеріальних, фінансових, 
трудових, природних та інших ресурсів; вироб-
ництво продукції відповідної вартості при най-
менших витратах; досягнення найбільшого 
обсягу виробництва з використанням ресурсів 
відповідної вартості; міру витрат на досягнення 
поставлених цілей.

Організаційна ефективність характеризує: 
якість побудови організації; якість системи її 
управління; реакцію на організаційні зміни; 
процес прийняття управлінських рішень. 

Соціальна ефективність відображає: відпо-
відність витрат і соціальних результатів діяль-
ності підприємства цілям і соціальним інтер-
есам суспільства; формування корпоративного 
духу та відповідного психологічного клімату в 
колективі; атмосферу захищеності та причет-
ності до цілей організації; результат впливу 
економічних заходів на формування способу 
життя людини.

Усі види ефективності пов’язані між собою 
та взаємообумовлені: підвищення економічної 
ефективності сприяє зростанню інших видів 
ефективності; соціальна ефективність поєднує 
властивості економічної та організаційної ефек-
тивності та спрямована на повне задоволення 
потреб працюючих. У сучасних умовах функці-
онування підприємств значення набуває вибір 
таких методів і підходів до оцінки ефективності, 
які б ураховували результати діяльності в мину-
лому, визначали тенденції розвитку на основі 
прогнозу як внутрішніх, так і зовнішніх чинни-
ків, що впливають на діяльність підприємства. 

Оцінка ефективності ґрунтується на певних 
критеріях і показниках. Критерії ефективності 
характеризують якісні сторони процесу, його 

сутність, це ознака, на основі якої проводиться 
її оцінка. Критерій ефективності повинен від-
повідати таким вимогам: повною мірою відо-
бражати результати господарської діяльності, 
фіксувати та вимірювати рівень досягнення 
поставленої мети. В якості критеріїв зазви-
чай виділяють прибутковість, якість, еконо-
мічність положення на ринку, інноваційність, 
якість трудового життя. Оскільки підприємство 
здійснює багатогранну та складну діяльність і 
всі процеси взаємопов’язані, то і критерії, що 
характеризують дану діяльність, теж зв’язані 
між собою. Показники виражають кількісну 
характеристику явища та дають змогу визна-
чити його стан та динаміку. В економічній літе-
ратурі виділяють абсолютні та відносні показ-
ники, які характеризують економічні процеси 
та явища. Так, абсолютні показники характе-
ризують кількісну величину явища (прибуток, 
власний капітал, тощо), а відносні показники 
дають змогу порівнювати абсолютні, їх отриму-
ють, коли одну величину поділяють на іншу. 
Відносні показники існують у формі коефіці-
єнтів або процентів (рентабельність, доходність 
активів тощо). Існують також середні величині, 
які характеризують узагальнену кількісну 
сукупність (середньорічна заробітна плата, 
середньосписковий склад робітників тощо). 

Для оцінки діяльності підприємства вико-
ристовують усі показники в комплексі, і 
при одному критерії можливо застосовувати 
декілька показників. Критерії і показники 
тісно пов’язані між собою, так, обґрунтова-
ний вибір критерію буде визначати сукупність 
застосованих показників. Необхідно формувати 
відповідну систему критеріїв та показників для 
оцінки ефективності діяльності підприємства 
та визначення шляхів підвищення ефектив-
ності діяльності підприємства. Сутність про-
блеми полягає в тому, щоб досягти найкращого 
співвідношення між величиною ефекту і витра-
тами, тобто на кожну одиницю витрат досягти 
максимального результату або мінімуму витрат 
на одиницю результату. Оцінка ефективності 
проводиться на підприємствах різних форм 
власності й організаційно-правових форм із 
метою оцінки бізнесу, оцінювання доцільності 
інвестування капіталу. 

Особливого значення набуває необхідність 
розглядати ефективність діяльності підпри-
ємств залежно від цілей зацікавлених сторін, 
тобто фізичних та юридичних осіб, які заці-
кавлені в діяльності підприємства або вплива-
ють на неї, та їх очікувань [1; 3]. Відповідно до 
стандарту якості, зацікавленими сторонами є: 
споживачі, власники, акціонери, персонал під-
приємства, постачальники, партнери, суспіль-
ство та ін. Кожна сторона має різні потреби, 
інтереси та очікування. Так, власники підпри-
ємства зацікавлені в отриманні прибутку та 
в стабільному функціонуванні підприємства, 
інвестори потребують низького рівня ризиків, 
працівники бажають високого рівня заробітної 
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плати та впевненості в майбутньому. Виходячи 
з цього, для кожної групи використовують різні 
показники оцінки ефективності. 

Для інвесторів ефективність оцінюється 
показниками ефективності використання капі-
тальних вкладень – капіталомісткістю, рен-
табельністю капітальних вкладень, терміном 
окупності, відношенням приросту чистої про-
дукції до капітальних вкладень; для власни-
ків використовують узагальнюючи показники 
ефективності виробництва – темпи росту вироб-
ництва, виробництво чистої продукції, відносна 
економія основних виробничих фондів та обі-
гових коштів, продуктивність праці, загальна 
рентабельність виробництва; для персоналу під-
приємства слід використовувати показники під-
вищення ефективності використання трудових 
ресурсів – темпи росту продуктивності праці, 
економія чисельності працівників, трудоміст-
кість продукції, зарплатомісткість продукції; 
для керівників застосовують показники ефек-
тивності використання основних фондів та обі-
гових коштів – фондовіддача, фондомісткість, 
рентабельність основних фондів, обіговість обо-
ротних коштів, абсолютне вивільнення обігових 
коштів, коефіцієнт покриття, коефіцієнт швид-
кої ліквідності тощо. Розрахунок цих показ-
ників дає змогу виявити резерви підвищення 
результативності використання основних засо-
бів, виявити резерви оптимізації структури обо-
ротних активів та прискорення їх обернення і в 
результаті сприяє визначенню напрямів підви-
щення ефективності діяльності підприємства. 

Кожне підприємство виходячи з цілей діяль-
ності та інтересів формує систему показників 
для оцінки рівня ефективності. Але на сьогодні 
не існує єдиного підходу до оцінки ефектив-
ності діяльності підприємств, що пов’язано з 
необхідністю забезпечення відповідності кри-
теріїв ефективності та системи показників від-
повідно до форм власності, сфери діяльності, 
розміру та цілей підприємств, для яких прово-
диться оцінка ефективності. 

Оцінка ефективності представляє метод 
визначення результативності господарської 
діяльності підприємства та його підрозділів на 
основі системи показників для розрахунку сту-
пеню виконання поставлених завдань. Оцінка 
ефективності представляє собою ефективний 
інструмент інформаційно-аналітичного забез-
печення управлінської діяльності підприємства 
і може бути використана як для стратегічних, 
так і для тактичних цілей. У науковій літера-
турі представлено декілька методичних підхо-
дів до оцінки ефективності [ 1; 3; 4; 6; 7].

Традиційний підхід ґрунтується на класич-
ній моделі Дюпона «Рентабельність капіталу». 
Цей підхід передбачає оцінку ефективності з 
використанням двох груп показників: узагаль-
нюючих – показників першого рівня, які харак-
теризують ефективність діяльності підприєм-
ства в цілому на основі порівняння результатів 
діяльності з витратами ресурсів, та показників 

другого рівня, які оцінюють ефективність вико-
ристання окремих видів ресурсів підприємства.

Багаточинниковий підхід не став загаль-
новизнаним і рідко застосовується, тому що 
передбачає використання складних і важких 
для інтерпретації агрегованих індексів ефек-
тивності.

Оцінка ефективності діяльності на основі 
концепції Perfomence Meneqment (управління 
результатами), яка передбачає використання 
збалансованої системи індикаторів, включає 
різні фінансові та нефінансові показники, що 
дає змогу комплексно оцінити вартість підпри-
ємства та ефективність його діяльності. Осно-
вним показником у цій системі є економічно 
додана вартість, другорядним – рентабельність. 
Заснована Р. Капланом і Д.Нортоном збалансо-
вана система показників [5] об’єднує більшість 
з існуючих показників у відповідні системи для 
оцінки і аналізу ефективності діяльності на 
будь-якому рівні управління. Основними недо-
ліками цієї системи є її складність, обмеже-
ність у застосуванні та формуванні показників. 
Тому М.В. Майєр пропонує оцінювати ефек-
тивність функціонування суб’єкта господарю-
вання на основі процесно-орієнтованого аналізу 
рентабельності (Activity – Based Profitability 
Analysis, ABPA). Дана методика дає змогу від-
ділити рентабельні процеси від нерентабельних 
для кожного споживчого сегменту, а також 
визначити рентабельність окремих продуктів і 
послуг та рекомендувати їх до продажу. 

Математичний підхід характеризується 
широким застосуванням методів нелінійної 
динаміки, узагальнених функцій тощо.

Ергонометрічний підхід до оцінки ефектив-
ності ґрунтується на застосуванні параметрич-
них методів оцінки, таких як метод наймен-
ших квадратів, скоригований метод найменших 
квадратів, метод без специфікації розподілу та 
непараметричних методів оцінки, які засно-
вані на використанні математичного програ-
мування – аналіз середовища функціонування 
або оболонки даних, метод вільного розміщення 
оболонки, індекси продуктивності. 

Для систематизації методів оцінки ефектив-
ності діяльності підприємств існуючу сукуп-
ність методів розділяють на дві групи – кіль-
кісні та якісні методи. Серед першої групи 
методів найбільш розповсюдженими є вартіс-
ний та фінансово-економічний методи, тому що 
вартість виступає основним мірилом при при-
йнятті управлінських рішень та наданні інфор-
мації власникам та акціонерам щодо зміни 
доходу на вкладений капітал. Друга група 
методів оцінки ефективності акцентує увагу 
на окремих аспектах діяльності підприємства: 
організаційному, соціальному, екологічному. 
Система методів, які застосовуються для оцінки 
ефективності діяльності підприємств, постійно 
оновлюється та ускладнюється, що викликає 
низку перешкод в їх упровадженні на підпри-
ємствах, а саме [3]: труднощі в розумінні мето-
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дики розрахунку показників, проблеми отри-
мання первинної інформації, низький рівень 
підготовки персоналу для проведення необ-
хідних розрахунків показників, нерозуміння 
керівниками необхідності застосування нових 
методів та підходів до оцінки ефективності 
діяльності підприємства. Зарубіжна практика 
свідчить, що широке використання сучасних 
методів оцінки результатів діяльності сприяє 
більшому розумінню специфіки діяльності під-
приємства, а сучасні методики аналізу резуль-
татів, спираючись на широкий спектр параме-
трів, забезпечують як кількісну, так і якісну 
узгодженість між показниками що дає змогу 
точніше визначати ефективність діяльності на 
основі фінансових і нефінансових показників. 
Ураховуючи названі переваги використання 
сучасних методик, необхідно рекомендувати 
поширити їх застосування, обирати тільки ті 
методи які відповідають особливостям діяль-
ності конкретного підприємства, забезпечують 
працівників необхідними знаннями щодо засто-
сування обраного методу, трансформують існу-
ючи бухгалтерські та фінансові дані до нових 
підходів оцінки. Тому необхідно систематично 
вивчати досвід провідних зарубіжних та вітчиз-
няних підприємств щодо механізму проведення 
оцінки ефективності діяльності. 

Оцінювання ефективності діяльності займає 
важливе місце в системі управління підприєм-
ством, оскільки результати оцінювання можуть 
бути використані для формулювання як страте-
гічних, так і тактичних цілей. Модель оцінки 
ефективності діяльності є індивідуальною роз-
робкою для кожного підприємства, але можливо 
виділити загальні напрями роботи [1; 3; 6; 7]. 

По-перше, визначення і формулювання мети 
проведення оцінювання ефективності діяль-
ності підприємств. На цьому етапі приділя-
ється увага визначенню ситуативних факторів, 
як внутрішніх, так і зовнішніх, що впливають 
на рівень ефективності діяльності підприєм-
ства, на основі застосування методів аналізу, 
синтезу, індукції та дедукції, порівнянь, широ-
кого обговорення проблеми, створення умов для 
творчості.

По-друге, формування такої системи кри-
теріїв та показників ефективності діяльності 
підприємства, яка повинна всебічно характери-
зувати господарську діяльність та враховувати 
всю сукупність факторів підвищення ефектив-
ності та сприяти об’єктивній її оцінці. 

По-третє, збір і обробка інформації для діа-
гностики та аналізу ефективності діяльності при 
застосуванні економіко-математичних методів, 
таких як: коефіцієнтний метод, методи порів-
няння з нормативами та порівняння за певними 
критеріями, метод групування на основі досто-
вірної, оптимальної, якісно повноцінної, нау-
ково обґрунтованої, систематизованої та своє-
часної інформації.

По-четверте, аналіз структури та динаміки 
системи показників оцінки ефективності гос-

подарської діяльності на основі системного і 
порівняльного аналізу, методів групування, 
вертикального та горизонтального аналізу.

По-п’яте, оцінювання таксонометричних 
показників як за складовими ефективності, так 
і її інтегральна оцінка, при цьому застосову-
ються системний і порівняльний аналіз, метод 
таксономії, збалансована система показників, 
групування, інтегральний метод, критерії міні-
макс, метод грошової доданої вартості, грошо-
вого потоку віддачі на інвестований капітал.

По-шосте, багатофакторний кореляційно-
регресійний аналіз ефективності господарської 
діяльності з використанням економіко-мате-
матичних методів моделювання, інтегральних 
методів, факторного аналізу.

По-сьоме, оцінка отриманих результатів та 
пошук засобів подальшого підвищення еконо-
мічної ефективності господарювання за допо-
могою методів моделювання, методу ковзких 
середніх, екстраполяції, методу декомпозиції 
динамічного ряду. 

Наведена послідовність аналітичної роботи з 
оцінки ефективності діяльності підприємства та 
методи, що використовують при цьому, дають 
змогу не тільки характеризувати результати 
господарської діяльності, а й ураховувати всю 
сукупність факторів підвищення ефективності, 
визначати принципові зміни функціонування 
підприємств у мінливому середовищі та стра-
тегічні пріоритети підприємства, які задоволь-
няли б зацікавлене коло осіб.

Фактори підвищення ефективності діяль-
ності підприємства – це його якісні особли-
вості, які приводять до зростання потенціалу 
та характеризуються можливістю позитивних 
змін, наявністю необхідних ресурсів і умов їх 
використання. Виділяють зовнішні та внутрішні 
напрями підвищення ефективності діяльності. 
Так, до зовнішніх напрямів відносять: госпо-
дарське законодавство, економічну і соціальну 
політика держави, інституціональні механізми, 
систему оподаткування, виробничо-соціальну 
інфраструктуру, платоспроможний попит під-
приємства і населення, структурні зміни, при-
родно-кліматичні умови, науково-технічний 
прогрес, конкурентоспроможність підприєм-
ства. На внутрішньому рівні це такі чинники: 
адаптивність та швидке регулювання на зміни 
зовнішнього середовища, кваліфікація пер-
соналу, безперервна інноваційна діяльність, 
наявність матеріальних і енергетичних ресур-
сів, система мотивації, методи оцінки ефектив-
ності та контролю. Оцінка ефективності підпри-
ємства з урахуванням наведених факторів дає 
змогу комплексно дослідити та проаналізувати 
отримані результати господарської діяльності.

Висновки. Ефективність є складним і бага-
тоаспектним економічним поняттям, яку слід 
розглядати як результативність діяльності, що 
визначається відношенням отриманого ефекту 
до витрачених ресурсів; як комплексну оцінку 
результатів використання всіх видів ресур-
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сів та як міру досягнення поставлених цілей. 
Для оцінки ефективності діяльності засто-
совуються як традиційні, так і сучасні під-
ходи. Проведена їх систематизація та аналіз, а 
також визначено особливості, переваги і недо-
ліки кожного із них. Доведено, що повноцінно 
проаналізувати та оцінити ефективність діяль-
ності підприємства можливо на основі системи 
показників та критеріїв. Така система повинна 
надавати всебічну оцінку використання ресур-
сів на основі комплексу загальноекономіч-
них показників, сприяти визначенню резер-
вів підвищення ефективності та стимулювати 
використання цих резервів, забезпечувати 
потрібною інформацією всі зацікавлені сто-
рони. У ході дослідження була запропонована 
послідовність проведення оцінки ефективності 
діяльності підприємства, що є підґрунтям 
для подальшого дослідження теоретико-мето-
дичних та практичних аспектів формування 
механізму оцінки ефективності господарської 
діяльності в сучасних умовах.
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