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ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

У статті визначено необхідність оцінки ефективності та результативності організації, окреслено особливості 

кожного терміну та основні відмінності між ними. Встановлено, що оцінка результативності та ефективності 

діяльності організацій є невід'ємною умовою підвищення конкурентоспроможності, покращення фінансового стану 

будь-якого господарюючого суб'єкта.  Розглянуто особливості сучасного підходу до оцінки ефективності  та 

результативності організації на тлі діючих на практиці концепцій оцінки ефективності та результативності. 

Проаналізовано вплив оцінки ефективності та результативності на довгострокову перспективу розвитку компанії, 

забезпечення стабільності її функціонування. Доведено, що основою успіху будь-якої організації є підвищення 

ефективності та результативності, здійснення системного аналізу.  
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Постановка проблеми. Ринкова економіка 
пред'являє жорсткі вимоги до діяльності 
кожного суб'єкта господарювання, змушуючи 
працювати ефективно і результативно. Оцінка 
ефективності і результативності необхідні 
організації, оскільки це дає можливість 
впливати її поточний стан і розвитку, 
оцінювати бажані зміни, приймати рішення 
про зміни, прогнозувати їх вплив на ключові 
показники і визначати напрями подальшого 
вдосконалення діяльності організації. 

Оцінка є важливою складовою будь-якої 
професійної системи менеджменту. Висновки 
оцінки можуть допомогти керівництву у 
прийнятті бюджетних рішень і надати 
можливість покращити управління проектами 
та програмами. Оціночна діяльність надає 
кращі докази того, що працює, а отже, як 
найкраще розробити та запровадити політику 
та програми для досягнення бажаних 
результатів. Оцінка гарантує, що особи, які 
приймають рішення на всіх рівнях, мають 
доступ до найкращої доступної інформації. 
Оцінка охоплює ефективність (здатність 
здійснити діяльність з мінімальними 
можливими витратами), а також 
результативність (чи досягає ця діяльність 
поставлених перед нею цілей). 

Якісна оцінка економічного стану організації, 
факторів внутрішнього та зовнішнього 
середовища, ефективності та результативності 
діяльності є запорукою для розроблення 
обґрунтованої стратегії, постановки цілей, які 
можуть сприяти вдосконаленню діяльності 
компанії та її управлінням.  

Аналіз останніх досліджень. Питання 
ефективності та результативності розглядається 
в працях С.В. Мочерного, В.Г. Андрійчука, 
А.Л. Бугуцького, П.Т. Саблука, Ю.Н. Новікова, 
В.І. Лямець, М.М. Карамана, П. Друкера, 
В.В. Стадника. 

Мета статті: розглянути особливість 
термінів «ефективність» та «результативність» 
та основні підходи до їх використання під час 
оцінки діяльності організацій. 

Основні результати дослідження. Поняття 
ефективності є одним із ключових в економіці.  
В економічній енциклопедії за редакцією 
С.В. Мочерного подається таке визначення 
категорії: “Ефективність – здатність приносити 
ефект, результативність процесу, проекту тощо, 
які визначаються як відношення ефекту, 
результату до витрат, що забезпечили цей 
результат” [1, с. 108]. Поширеним в українському 
науковому середовищі є визначення категорії 
ефективності, запропоноване В.Г. Андрійчуком. 
Він трактує категорію ефективності як 
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результативність певної дії, процесу, що 
вимірюється співвідношенням між отриманим 
результатом і витратами (ресурсами), що його 
спричинили [2, с. 54]. 

З точки зору А.Л. Бугуцького, ефективність 
виробництва можна розглядати як 
виробництво товару з найменшими витратами, 
використання мінімальної кількості ресурсів 
для виробництва певного обсягу продукції за 
мінімальних середніх загальних витрат [3, с. 6]. 
Водночас П.Т. Саблук вважає, що критерій 
ефективності завжди показує співвідношення 
результатів до витрат. Ю.Н. Новіков указує, 
що поняття «економічна ефективність» 
означає завжди позитивний результат, який 
виражений у грошовій формі. 

Лямець В. І визначає економічну 
ефективність як таке співвідношення між 
ресурсами і результатами виробництва, за 
якого отримують вартісні показники 
ефективності виробництва [4]. М.М. Караман 
стверджує, що економічна ефективність – це 
співвідношення отриманого результату зі 
всіма витратами праці і використаних коштів 
на його виробництво [5]. 

З наведених визначень можна зробити 
висновок, що ефективність – це показник 
співвідношення кінцевого результату та вартості 
ресурсів на його досягнення, що показує певний 
результат діяльності організації. 

У стандарті ISO 9000 термін "результативність" 
визначається як ступінь досягнення 
запланованих результатів. Ефективність - 
зв'язок між досягнутим результатом і 
використаними ресурсами [6, с. 16]. Згідно 
цього же стандарту результативність є 
необхідним показником для вимірювання, 
якщо організація прагне досягти успіху. 

Класик теорії менеджменту П. Друкер 
вказав на необхідність розмежування двох 
фундаментальних категорій “результативність” 
(effectiveness), з якою він пов’язував відповідь 
на запитання: “Як робити правильні дії?”, та 
“ефективність” (effіcіency), під якою він 
розумів відповідь на запитання: “Як правильно 
робити дії?”. П. Друкер пропонує розрізняти 
поняття ефективності, результативності та 
економічності. Два останні поняття, на його 
думку, є складовими першого. Розуміння 
сутності понять є індивідуальним для кожного 
підприємства (компанії) [7].  

В.В. Стадник стверджує, що “результативність 
системи менеджменту – це її здатність 

виконувати управлінські функції таким чином, 
щоб організація могла досягати намічених цілей, 
оперативно реагуючи на зміни зовнішнього та 
внутрішнього середовища [8, с. 86]. 

Отже, результативність – показник 
досягнення поставлених цілей або мети. 
Результативна компанія завжди отримує те, 
що вона запланувала. 

Існує багато різних типів інструментів 
оцінки, і їх можна використовувати різними 
способами. Хоча ці інструменти пов’язані між 
собою, різна термінологія, яку використовують 
фахівці з оцінки, може призвести до 
плутанини. Кожен із цих інструментів надає 
інформацію про ефективність  та  
результативність діяльності, і кожен із них 
можна використовувати в різних контекстах.  

Оцінка охоплює низку суміжних понять та 
інструментів: 

 Здатність вести оцінку ефективності та 
результативності виділених ресурсів; 

 Специфікація цілей проекту/програми та 
ланцюжків результатів; 

 Інформація про продуктивність; 

 Моніторинг та оцінка програми/проекту, 

 Опитування зацікавлених сторін; 

 Огляди підрозділів; 

 Аудит ефективності та результативності. 
Можна виділити підходи до оцінки 

ефективності та результативності. Вони не 
обов’язково виключають один одного, одні 
підходи можуть доповнювати інші, або 
характеризувати функціонування організації з 
різних сторін. Розглянемо основні підходи: 

1. Показники ефективності та результативності 
(Key performance indicators). KPI – це показники 
вхідних даних, процесів, результатів, вихідних 
даних і впливів для проектів, програм або 
стратегій розвитку. При підтримці надійного 
збору даних (можливо, за допомогою 
офіційних опитувань), аналізу та звітності, 
індикатори дають змогу менеджерам 
відстежувати прогрес, демонструвати 
результати та вживати коригуючих дій для 
покращення надання послуг. 

2. Аналіз вигод і витрат. Це інструменти 
для оцінки того, чи можна виправдати витрати 
на діяльність результатами та впливами. Цей 
аналіз вимірює як витрати, так і результати у 
грошовому виразі. Аналіз економічної 
ефективності оцінює витрати в грошовому 
вираженні та результати в негрошовому 
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кількісному вираженні. Аналіз вигод і витрат – 
це метод оцінки відносних переваг 
альтернативних інвестиційних проектів. Це 
спосіб ідентифікації, відображення та оцінки 
факторів, які необхідно враховувати при 
прийнятті раціонального економічного вибору. 
Він тягне за собою коригування звичайних 
розрахунків прибутків і збитків для 
розрахунків прибутків і витрат протягом 
очікуваного терміну реалізації проекту. 
Потоки доходів і витрат, що виникають з 
часом, порівнюються шляхом їх 
дисконтування за певною обраною 
процентною ставкою, щоб отримати 
теперішню вартість вигод і витрат. 

3. Підхід логічної структури. Логічна 
структура (LogFrame) допомагає прояснити цілі 
будь-якого проекту, програми чи політики. Він 
допомагає визначити очікувані причинно-
наслідкові зв’язки – «логіку програми» – у 
наступному ланцюжку результатів: вхідні дані, 
процеси, результати (включаючи вплив на групи 
зацікавлених сторін), вихідні дані та вплив. Це 
веде до визначення показників ефективності та 
результативності на кожному етапі цього 
ланцюга, а також ризиків, які можуть 
перешкодити досягненню цілей. Log Frame 
також є інструментом для залучення партнерів 
до роз’яснення цілей та проектування діяльності. 

4. Бенчмаркінг. Це аналіз найкращих 
світових практик, конкурентів та пошук 
найкращих рішень. Ефективність визначається 
як витрати на одиницю продукції. 
Результативність вимірюється з точки зору 
відповідності або перевищення стандарту 
нефінансової діяльності. Для встановлення 
контрольних показників потрібні точні 
фінансові та операційні дані. Найкращим 
елементом для аналізу будуть робочі процеси, 

які використовуються для отримання 
результату контрольного аналізу. Робочі 
процеси є комбінацією політик, процедур і 
ланцюга дій, які дають  оптимальний результат.  

Для оптимальної оцінки ефективності та 
результативність при використанні перелічених 
підходів необхідно дотримуватися принципів 
системного аналізу. Системний аналіз в 
основному характеризується впорядкованим, 
логічно обґрунтованим підходом до вивчення 
проблем і використання існуючих методів їх 
вирішення, які можуть бути розроблені в інших 
науках. Метою системного аналізу є повна та 
ретельна перевірка різних варіантів з точки зору 
кількісного та якісного порівняння ресурсів, 
використаних для отримання ефекту (результату, 
тобто досягнення цілей). 

Висновки та пропозиції. Наразі відсутня 
єдина методика оцінки ефективності та 
результативності діяльності суб'єктів 
господарювання. Кожен із запропонованих 
підходів має бути адаптованим під 
особливості діяльності конкретної організації. 
Оцінка ефективності та результативності 
діяльності організації – це необхідна процедура, 
яка сприяє підвищенню та збереженню 
конкурентоспроможності суб'єкта господарювання, 
збільшенню обсягу продажів, прибутку, 
успішному розвитку організації в цілому. 

За результатами проведеної роботи слід 
визначити важливість розмежування термінів 
«результативність» та «ефективність», їх 
взаємодію та застосування для підвищення 
конкурентоспроможності та покращення 
фінансового стану. Незважаючи на значну 
кількість підходів, слід обирати такий підхід, 
який підходить до конкретної організації 
враховуючи специфіку її діяльності.
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Димидас М.С., Павлович А.Р. 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

В статье определена необходимость оценки эффективности и результативности организации, очерчены 

особенности каждого срока и основные отличия между ними. Установлено, что оценка результативности и 

эффективности деятельности организаций является неотъемлемым условием повышения конкурентоспособности, 

улучшения финансового положения любого хозяйствующего субъекта. Рассмотрены особенности современного 

подхода к оценке эффективности и результативности организации на фоне действующих на практике концепций 

оценки эффективности и результативности. Проанализировано влияние оценки эффективности и 

результативности на долгосрочную перспективу развития компании, обеспечение стабильности ее 

функционирования. Доказано, что основой успеха любой организации есть повышение эффективности и 

результативности, осуществление системного анализа. 

Ключевые слова: оценка, подход, эффективность, результативность, система, характеристики. 

 

Dymydas M.S., Pavlovych O.R. 

APPROACHES TO EVALUATION OF EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF THE ORGANIZATION 

The article defines the need to assess the effectiveness and efficiency of the organization, outlines the features of each term 

and the main differences between them. It was found that the assessment of the effectiveness and efficiency of organizations is 

an essential condition for increasing competitiveness, improving the financial position of any business entity. The features of a 

modern approach to assessing the effectiveness and efficiency of an organization are considered against the background of 

the concepts of assessing efficiency and effectiveness in practice. The influence of the assessment of efficiency and 

effectiveness on the long-term perspective of the company's development, ensuring the stability of its functioning is analyzed. 

It has been proven that the basis for the success of any organization is the increase in efficiency and effectiveness, the 

implementation of system analysis. 

Key words: assessment, approach, efficiency, effectiveness, system, characteristics. 

 


