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Тема:  Ефективність виробництва: суть, види і показники. Показники, резерви і 

чинники підвищення ефективності виробництва. 

 

Мета:  ознайомити здобувачів освіти з сутністю, видами та показниками ефективності 

виробництва; вивчити показники  та резерви підвищення ефективності виробництва. 

 

Найбільш вживаним терміном для оцінки доцільності, вигідності ведення 

бізнесу, в тому числі функціонування виробничих підприємств, є термін 

«ефективність». У найпростішому тлумаченні ефективність виробництва означає, що 

кожна гривня, вкладена у матеріальні, трудові, фінансові та інші ресурси підприємства, 

буде давати максимальну віддачу.  
Ефективність у широкому розумінні означає співвідношення між одержаним 

ефектом та понесеними на його досягнення витратами. Саме на цьому будується 

загальна методологія вимірювання економічної  
ефективності. 

 

 

 В умовах ринкової економіки за критерій економічної ефективності 

функціонування підприємств найчастіше приймається максимізація прибутку від 

виробництва і реалізації продукції при мінімальних витратах. 

 

 

 

                    Оскільки, економічний ефект відображає різні вартісні показники результатів 

виробництва (обсяг товарної, чистої, реалізованої продукції, суму одержаного прибутку, 

економію різних видів виробничих ресурсів, зниження собівартості продукції та ін.), то 

економічна ефективність виробництва показує досягнення найбільших виробничо-

господарських результатів за найменших витрат живої та уречевленої праці.  
Досягнення соціального ефекту пов’язане із збільшенням кількості робочих місць, 
покращенням режиму та умов праці, поліпшенням побутових умов, стану довкілля, 

безпеки працівників тощо. Такий ефект може мати як позитивні, так і негативні наслідки, 
наприклад, запровадження на підприємстві нової технології з використанням засобів 

автоматизації спричиняє вивільнення працівників; введення в дію підприємства по 
переробці побутових відходів може спричинити погіршення умов довкілля на певній 

території і т.д. Деякі соціальні ефекти важко піддаються кількісній оцінці. 
 



 

Отже, соціальна ефективність виробництва відображає ступінь задоволення 

особистих потреб людей та створення умов для їх всебічного розвитку, показує, наскільки 

господарська діяльність відповідає інтересам людей.  
Економічна та соціальна ефективності пов’язані між собою. Із зростанням 

економічної ефективності виробництва збільшується можливість кожного підприємства та 

суспільства загалом щодо вирішення соціальних завдань. Інколи можуть виникати і 

протиріччя між ними, наприклад, збільшення підприємством імпорту комплектуючих 

виробів для власної продукції спричиняє зменшення власних трудозатрат на їх 

виготовлення, тобто потреби у працівниках.  
 Локальний (госпрозрахунковий) ефект відображає конкретний результат виробничо-

господарської та іншої діяльності підприємства, внаслідок якої воно отримує певну 

вигоду. Тому розрахована на основі цього ефекту ефективність є локальною.  
 Загальногосподарська ефективність визначається, виходячи з інтересів, мети і 

завдань національної економіки в цілому. Вона ґрунтується на досягненні 

загальноекономічного ефекту. Він виникає внаслідок додаткових витрат ресурсів при 

виробництві продукції на одному підприємстві, але зменшенням експлуатаційних витрат 

та одержанням інших позитивних результатів при її використанні (експлуатації) на інших, 

тобто йдеться про сукупний ефект у виробництві і споживанні цієї продукції. 

Важливо знаходити такі методи управління економікою в масштабах від окремих 

підприємств до держави загалом, які б забезпечували гармонію інтересів національної 

економіки в цілому та окремих її ланок.  
           За об’єктами визначення ефективність визначається відповідно до тих ефектів, 
які одержуються при діючому виробництві; вкладеннях капіталу у спорудження нових 

об’єктів, реконструкцію і переоснащення підприємства з метою випуску нової продукції, 

збільшення обсягів виробництва; ефекту від нових технічних рішень; ефекту від 
розширення зовнішньоекономічних зв’язків; ефекту від заходів з охорони довкілля тощо. 

Переважна більшість із них може бути кількісно оцінена і на її основі розрахована 
економічна ефективність.  
          Абсолютний ефект характеризує загальну або питому (в розрахунку на одиницю 
витрат або ресурсів) його величину, яку одержує підприємство за певний проміжок часу, 

наприклад, збільшення виходу готової продукції з 1 т сировини в результаті заміни 
обладнання і зменшення її втрат.  
          Абсолютна ефективність визначається по підприємству в цілому і характеризує 

загальний ефект (віддачу) від використання ресурсів та витрат.  
Порівняльний ефект відображає наслідки порівняння можливих варіантів господарських 

рішень і вибору кращого з них за економічними та соціальними перевагами. Тому й 

порівняльна ефективність характеризує переваги одного варіанта над іншими щодо 
раціонального використання ресурсів та витрат.  
          Абсолютний і порівняльний ефекти і, відповідно, ефективність, тісно взаємозв’язані 

та доповнюють один одного. Вибір найбільш вигідного варіанту господарювання завжди 

базується на зіставленні показників абсолютного ефекту, а його оцінка здійснюється 



шляхом порівняння його нормативних, планованих і фактичних показників, їх динаміки за 

певний період та ін.  
         Первісний (одноразовий) ефект має місце внаслідок виробничо-господарської 

діяльності підприємства, впровадження на ньому певних технічних, організаційних та 
економічних заходів. Розрахована на основі такого ефекту ефективність є первісною.  
        Проте майже завжди первісний ефект може повторюватися і примножуватися завдяки 

багаторазовому використанню таких заходів не лише на даному, але й на інших 

підприємствах, сферах діяльності. Тоді виникає визначення і оцінки так званого 

мультиплікаційного ефекту. Він може мати кілька різновидів: дифузійний, резонансний, 

стартового вибуху, акселерації, супроводжувальних можливостей. Наприклад, дифузійний 

ефект може реалізовуватись у тих випадках, коли певне господарсько-управлінське 

рішення або нововведення поширюється на інші галузі, внаслідок чого відбувається його 

подальша мультиплікація; ефект стартового вибуху - це ланцюгова реакція у перспективі 

та ін. 

          Мультиплікаційна ефективність в такому випадку залежить від ефективності усіх 

впроваджуваних заходів, їх масштабів, швидкості реалізації в усіх галузях та сферах 

діяльності. 

Критерієм ефективності виробництва в макроекономічному масштабі є зростання 

продуктивності суспільної праці. Кількісне вираження цього критерію відображається 

через систему показників економічної ефективності виробництва. Такими групами 

показників є: 
 

 

 

 



 

Використання цих резервів можливе за рахунок низки чинників, пов’язаних з 

підвищенням технічного рівня виробництва, удосконаленням управління, організації 

виробництва і праці, зміною обсягу та структури виробництва, поліпшенням якості 

природних ресурсів та ін.  
Зокрема, підвищення ефективності використання основних фондів забезпечується 

зростанням рівня завантаження обладнання в часі, оптимізацією структури витрат з 

врахуванням співвідношення у них часток амортизації, витрат на оплату праці, 
матеріальних витрат та ін. Для прийняття певних рішень ці показники слід порівняти з 

аналогічними показниками найближчих конкурентів, а також виявити їх динаміку.  
Збільшення оборотності оборотних коштів як основного показника ефективності 

їх використання досягається завдяки прискоренню реалізації готової продукції, 

зменшенню обсягів незавершеного виробництва, оптимізація виробничих запасів, 

обґрунтованому нормуванню матеріальних ресурсів, використанню вторинних ресурсів та 

ін.  
Підвищити ефективність використання праці можна за рахунок зменшення 

внутрішньозмінних втрат робочого часу, зменшення плинності кадрів, використання 
засобів механізації і автоматизації праці, вдосконалення системи стимулювання 

працівників.  
Ефективність системи управління забезпечується удосконаленням організаційної 

структури управління підприємством, оптимізації рівнів управління, пошуком нових 
ефективних способів управлінського впливу на колектив людей тощо.  

Вдосконалення організації виробничого процесу має відбуватись шляхом 

впровадження нових підходів до організації робочих місць, удосконалення виробничої 

структури підприємства, використання більш ефективних типів виробництва тощо.  
Використання технологічних резервів підвищення ефективності виробництва є 

особливо актуальним для вітчизняних підприємств, оскільки їх техніко-технологічне 

відставання не дозволяє раціонально використовувати матеріальні ресурси, гальмує ріст 
продуктивності праці, не дає можливості виробляти конкурентоспроможну продукцію. 

 

 

 

Домашнє завдання: 

1. Законспектувати та вивчити викладений вище матеріал.  

2. Чому для оцінки ефективності виробництва доцільно використовувати показники 

абсолютної та порівняльної ефективності? 

 

 

Шановні учні! Фото конспектів, виконаних домашніх завдань та контрольних робіт  

надсилайте на електронну адресу gr.ev@ukr.net (в темі листа вказуйте ПІБ, № групи, 

предмет та номер уроку) 

mailto:gr.ev@ukr.net

