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вання та вирішення соціальних та економічних питань 
в умовах великої кількості складних, взаємообумовлю-
ючих взаємозв'язків. Такий підхід створить основу для 
розвитку соціально орієнтованої економіки, а його  
розвиток в подальшому дозволить казати про можли-
вість переходу від політичної економії до соціальної 
економії. Виникнення необхідності такого переходу 
(зміни економічної парадигми) є об'єктивною необхід-
ністю в більшості складних соціально-економічних 
систем мезорівня (в цьому випадку ми маємо на увазі 
у першу чергу економіки країн Західної Європи). Еко-
номіка України поки що знаходиться на етапі, коли 
про такий перехід говорити зарано, однак це пов'язано 
у першу чергу з відсутністю сучасного наукового об-
ґрунтування та недостатнім розумінням неминучості 
такого переходу. 
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СУТНІСТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 
Постановка проблеми. Вкрай важливим завдан-

ням у теперішніх реаліях бізнес-середовища, що скла-
лося під впливом політичної нестабільності, напруже-
ності зовнішніх відносин із торговельними партне-
рами близького і дальнього зарубіжжя, що впливає на 
фінансову стабільність, економічну безпеку як країни 
в цілому, так і окремих суб’єктів господарювання, на 
соціальну захищеність усіх верств населення, є роз- 
робка адекватних заходів забезпечення і підтримки 
ефективного розвитку промислових підприємств у 
стратегічному напрямі із пристосуванням до зовніш-
ніх умов функціонування. 

Аналіз останніх публікацій. Необхідність ефек- 
тивного розвитку підприємницьких структур закріп-
лено у Господарському кодексі України [1]. У даному 
нормативно-правовому документі акцентується увага 
на розвитку підприємництва як через забезпечення 
соціальної спрямованості господарювання, гармоніза-
цію з іншими економічними системами, так і через 
підвищення ефективності суспільного виробництва. 
Крім цього ефективність функціонування і розвитку 
суб’єктів господарювання регламентується основ-
ними напрямами економічної політики держави, а 
саме: забезпеченням ефективного використання кош-
тів на потреби розширеного відтворення основних за-
собів виробництва, досягненням ефективного готів-
кового обігу у межах грошово-кредитної політики 
держави [1, ст. 10]; забезпеченням ефективного вико-
ристання природних ресурсів [1, ст. 152]; створенням 

умов для ефективної мобілізації та розміщення  
суб'єктами господарювання фінансових ресурсів [1, 
ст. 166] та іншими економічними, технічними, техно-
логічними, організаційними заходами у процесі ви- 
робництва и розподілу матеріальних цінностей. 

Порівняно із проблемами залучення інвестицій-
них ресурсів, розвитку інновацій, забезпечення еко-
логічної безпеки проблема управління ефективністю 
діяльності промислового підприємства є не новою. До 
проблем, пов’язаних із ефективністю здебільшого  
звертаються науковці і практики [2-32] у періоди 
кризи та необхідності розвитку у післякризовому пе-
ріоді, оскільки саме у цей час, як ніколи, постає по- 
треба у ефективних антикризових заходах, у ефектив-
них механізмах боротьби за відновлення конкурент-
них ринкових позицій, у ефективних інструментах 
впливу на стан руху матеріальних і грошових коштів, 
на відновлення ділової активності, платоспроможно-
сті, стійкості, рентабельності діяльності. 

Однак потребують подальшого дослідження пи-
тання щодо визначення характерних особливостей 
формування ефективності діяльності промислового 
підприємства у сучасних складних реаліях ведення  
бізнесу. 

Метою роботи є теоретичне узагальнення сутності 
ефективності діяльності суб’єкта господарювання в 
сучасних умовах господарювання. 

Основний матеріал. На основі аналізу літератур-
них джерел сучасної наукової періодики, економіч- 
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них, фінансових наукових видань та видань із питань 
управління підприємствами [2-32], в яких досліджу-
ється поняття «ефективність», у табл. 1 наведено пе-
релік основних трактувань терміну «ефективність ді- 

яльності» підприємства, що були сформульовані до- 
слідниками останнім часом, та подано авторську  
оцінка їх змісту з урахуванням теперішніх важко  
прогнозованих реалій господарювання. 

 
Таблиця 1 

Підходи до визначення терміну «ефективність діяльності» промислового підприємства 

Автор, номер джерела Трактування терміна 
Уточнення змісту 
формулювання 

Авторські зауваження 
до формулювання 

Традиційний підхід у економіч-
ній теорії: [3, 6, 8-10, 14-16, 
18-19, 28] 

Співвідношення між витра-
тами і результатами 

Витрати — це вкладення (ма-
теріальні, фінансові тощо) для 
досягнення поставленої мети, 
а досягнення мети — результат 

Не визначено еконо-
мічні умови ефективно-
сті діяльності 

Суворова А.П. [5] 
 

Міра повноти і якості вирі-
шення задач системою, вико-
нання системою своєї місії, 
що забезпечує досягнення по-
зитивного фінансового ре-
зультату 

Під місією системи розумі-
ються функції системи у сере-
довищі 

Не враховано цілі, що 
виконує система (тобто 
підприємство як відк-
рита система) 

Андрєєва І.Г. [3] Результат роботи суб'єкта гос-
подарювання при раціональ-
ному використанні ресурсів і 
незмінному стані зовнішнього 
і внутрішнього середовища на 
момент досягнення мети 

Залежить від особливостей 
економіки, змінюється у від-
повідності із змінами економі-
чних умов, механізму господа-
рювання, загальнодержавних і 
локальних цілей і настанов 

Ігнорується той факт, 
що зовнішнє середо-
вище змінюється неза-
лежно від діяльності 
суб’єкта господарю-
вання 

Фарафонова Н.В. [6] Результат, який сприяє досяг-
ненню цілей як окремого 
суб'єкта господарювання, так і 
усього суспільства 

Передбачає, як правило, отри-
мання позитивного результату 

Не сформульовано зміст 
цілей суб’єкта господа-
рювання 

Рижковa Т.В., Горєлова Л.В. 
[8] 

Показник, який характеризує 
не тільки більш високий ре-
зультат, але й визначає праг-
нення до кінцевого резуль-
тату, варіант правильності, 
точності напряму до нього 

Вектор, який показує напрям 
розвитку виробництва. Кате-
горія, пов’язана із інтенсивні-
стю діяльності підприємства 

Не сформульовано зміст 
вектору (напряму) роз-
витку і його зв’язок із 
ефективністю діяльності

Веселовський М.Я. [10] 
 

Характеристика промислового 
підприємства, яка дозволяє 
оцінити результати процесу 
впливу суб’єкта діяльності з 
позиції максимізації досяг-
нення поставлених цілей при 
мінімальній величині витрат 

Ефективні дії менеджменту 
підприємства здатні призвести 
до найбільш повної відповід-
ності поставлених цілей у 
майбутньому 

Ігнорується виконання 
цілей у поточному і так-
тичному періодах 

Гончарук А.Г., Лазарева Н.О. 
[14] 

Економічна категорія, яка ви-
ражає здатність підприємства 
досягати встановлених так-
тичних та стратегічних цілей з 
оптимальними витратами ре-
сурсів, що найбільш повно за-
безпечує реалізацію економіч-
них інтересів його власників 

Здатність підприємства може 
визначатись якістю менедж-
менту, технологічним рівнем, 
інтелектуальним та ресурсним 
потенціалом; цілі можуть від- 
ображати окремі напрями ді- 
яльності або господарську ді- 
яльність в цілому; оптимальні 
витрати ресурсів є відносною 
характеристикою 

Не формулюється зміст 
цілей, ігноруються по-
точні цілі  

Косянчук Т.Ф., Кучма С.В. 
[16-17] 

Категорія, яка виражає відпо-
відність результатів і витрат 
підприємства цілям діяльності 
та інтересам власників 

Економічна, соціальна, еколо-
гічна ефективність діяльності 
визначають інтереси власни-
ків   

Не сформульовано зміст 
цілей суб’єкта господа-
рювання 

 
З табл. 1 видно, що основу поняття «ефектив-

ність діяльності» складає традиційний підхід до ви-
значення терміну «ефективність» у широкому розу-
мінні даного поняття: як співвідношення між витра-
тами і результатами. З урахуванням того, що останнім 
часом як у світовому просторі, так і на території нашої 
країни значний вплив на діяльність промислових під-
приємств, безпосередньо на отримувані результати їх 
господарювання чинять зовнішні умови, актуальним 
є підкреслення економічних умов для досягнення 
ефективності діяльності суб’єктом підприємництва.  

Підтвердження для висунутої тези можна знайти 
у роботі І.Г. Андрєєвої [3], в якій комплексна еконо-
мічна категорія «ефективність» визначена такою, що 
відбиває максимальну віддачу підприємницької діяль-
ності на одиницю витрат чи ресурсів. Отже, віддача 
відбувається у зовнішнє середовище, яке приймає (не 
приймає, частково приймає) підприємницьку ініціа-
тиву залежно від ринкових коливань, їх інтенсивності, 
спрямованості, тривалості, повторюваності, прогно-
зованості. 
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Взагалі щодо походження терміну «ефектив-
ність», яке вийшло з латинської мови, слід зазначити, 
що, наприклад, Н.В. Фарафонова [6], посилаючись на 
економічний словник, наводить наступне підтвер-
дження: «effectus» — виконання, результат, дія, а 
«efficientia» — результативність. Також поняття  
«ефективний» можна трактувати як продуктивний, ді-
ючий [8]. У перекладі з англійської мови «еfficiency» — 
ефективність, ефективне використання, деловитість. 

Економічна категорія «ефективність» досліджу-
валася у працях видатних класиків економічної дум-
ки: Д.Рікардо [23], К.Марксом [24], Дж.Кларком [25]. 
Наприклад, К.Маркс відмічав, що мінімальне авансу-
вання капіталу повинно призводити до максимальної 
доданої вартості.  

Професор М.Я. Веселовський і аспірант М.С. Аб-
рашкін доводять, що саме на епоху меркантилізму 
припадають перші спроби визначення поняття «ефек-
тивність» [10]. Так, Д. Рікардо, досліджуючи первісну 
ефективність капіталу, наголошував, що чим менш 
довговічний капітал, тим більше витрат праці він по-
требує [12, 23]. За дослідженнями Ж.Б Шахбанової, 
підтриманими Т.В. Рижковою і Л.В. Горєловою, по-
няття «ефективність» введено у економічну науку 
Г. Емерсоном [13] як максимально вигідне співвідно-
шення між сукупними витратами і економічними ре-
зультатами. За цими ж дослідженнями слід відмітити, 
що у кінці 40-х років ХХ століття сформовано теорію 
ефективності на основі наукових праць С.Г.Струмі-
ліна, який ототожнював ефективність виробництва з 
результативністю виробництва. 

М.П. Войнаренко і Т.Г. Рзаєва, розглядаючи кон-
цепцію ділової активності в системі ринкового госпо-
дарювання [21, с.10], надають визначення поняттю 
«оцінка ділової активності», в якому одночасно пере-
тинаються такі терміни, як «ефективність» і «результа-
тивність». Так, оцінку ділової активності визначено як 
«оцінку результативної діяльності суб’єкта господарю-
вання шляхом комплексної оцінки ефективності ви-
користання фінансово-виробничих ресурсів підпри-
ємств».  

Ґрунтовне дослідження суті поняття «ефектив-
ність діяльності» проведено А.Г. Гончаруком і Н.О. 
Лазаревою [14], в роботі яких аналізуються 8 актуаль-
них визначень даного терміну. Особливостями цих 
визначень є поєднання ефективності діяльності під- 
приємства з: безпосередньо інтересами власників під-
приємства у грошовій формі; оптимізацією витрат і 
результатів діяльності, іх відповідність між собою; ре-
зультатами використання фондів, ресурсів, активів; 
відповідність вироблених товарів умовам ринку тощо.  

У проведеному дослідженні звернено увагу на 
три аспекти у сутності даного поняття, що потребують 
подальших пояснень і розвитку досліджень у цьому 
контексті. Три аспекти пов’язані із цілями функці- 
онування підприємства, із впливом зовнішнього сере-
довища на діяльність суб’єкта господарювання та із 
напрямом розвитку діяльності промислового підпри-
ємства. 

По-перше, справедливо відмічаючи зв’язок між 
ефективністю діяльності підприємства і цілями  
(завданнями), які намагається досягти підприємство, 
автори досліджень [5, 6, 10, 14, 16, 17] не акцентують 
увагу на змісті цих цілей (завдань). Однак, на автор-
ський погляд, від цілі діяльності підприємства зале-

жить досягнення (підтримання) ефективності, оскі-
льки поточні, тактичні та стратегічні цілі функціону-
вання задають важелі управління ефективністю діяль-
ності, впливають на можливість отримання позитив-
ного результату, орієнтують власників і керівництво 
на досягнення окремих видів ефективності (еконо- 
мічної ефективності, соціальної, екологічної тощо) у 
певній сфері.  

По-друге, окремо взяте промислове підприєм- 
ство не впливає на зовнішній стан, що його оточує, а 
незмінність зовнішнього середовища є у сучасних ре-
аліях господарювання спірним твердженням. Тому на 
противагу думці І.Г. Андрєєвої [3], слід враховувати 
зовнішні флуктуації у процесі управління ефективні-
стю діяльності підприємства та планувати результати 
роботи суб’єкта господарювання із урахуванням ри-
зиків у політиці, економіці, соціальному і екологіч-
ному просторі, у тому числі ризиків на міжнародному 
рівні, про що нагадують події світової фінансово-еко-
номічної кризи 2008-2009 рр. 

По-третє, у визначенні поняття «ефективність ді-
яльності» промислового підприємства потребує пояс-
нення напрям розвитку підприємства. Так, на відміну 
від зазначеного у роботі [8] авторів Т.В. Рожкової і 
Л.В. Горєлової, що ефективність діяльності — це век-
тор напряму розвитку, на авторську думку вектор  
розвитку визначається підприємством залежно від ці-
лей, стратегії діяльності, а ефективність діяльності ви-
ступає мірилом дотримання підприємством ухвале-
ного вектору розвитку.  

Таким чином, критичний аналіз підходів до ви-
значення терміну «ефективність діяльності» дозволив 
зробити висновок, що вивчаючи сутність даної кате-
горії, можна відзначити три характерні особливості 
сучасних умов господарювання, які мають бути пок-
ладені в уточнення суті ефективності діяльності:  

— цілі функціонування і розвитку промислового 
підприємства повинні визначатися у кореляції із  
можливим рівнем ефективності діяльності; 

— зовнішні умови, в яких працює і буде працю-
вати суб’єкт господарювання, чинять безпосередній 
вплив на ефективність діяльності: її планування,  
оцінку, регулювання; 

— вектор розвитку промислового підприємства є 
необхідною умовою для того, щоб підприємство руха-
лося уперед, досягаючи зростання масштабів діяльно-
сті на фоні виконання управлінських рішень щодо  
рівня ефективності діяльності, результативності ви- 
робництва. 

Зв’язок цих характерних особливостей форму-
вання ефективності діяльності промислового підпри-
ємства у сучасних умовах господарювання продемон-
стровано на рис. 1. 

Із рис. 1 випливає, що зовнішні умови оточую-
чого середовища, поставлені цілі функціонування і 
розвитку та вектор розвитку чинять вирішальний 
вплив на формування ефективності діяльності 
суб’єкта господарювання у існуючих складних умовах 
ведення бізнесу в нашій державі. 

Висновки. Ефективність діяльності суб’єкта гос-
подарювання в умовах із нестабільною фінансово-еко-
номічною ситуацією на макрорівні, із напруженою по-
літичною і соціальною кон’юнктурою має формува-
тися на основі урахування у процесі управління таких 
складових життєдіяльності підприємства, як визна-
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чення і досягнення пріоритетних цілей функціону-
вання і розвитку підприємства, узгоджуючи спрямова-
ність розвитку на перспективу, а також моніторинг 
змін у зовнішньому середовищі, яке у сучасних умовах 

чинить негативний вплив на ділову активність 
суб’єкта господарювання. Це дозволить отримувати 
додаткові економічні ефекти для зміцнення конкурен-
тоспроможності підприємств. 

 

 
Рис. 1. Характерні особливості формування ефективності діяльності промислового підприємства 
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕМОГРАФІЧНОГО РОЗВИТКУ ВОЛИНСЬКОЇ  
ТА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ У КОНТЕКСТІ  
ГЛОБАЛЬНИХ ДЕМОГРАФІЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ 

 
Актуальність проблеми. У непростих реаліях укра-

їнської державності зміна параметрів демографічного 
відтворення завжди характеризується репрезентатив- 
ністю. З одного боку, вони віддзеркалюють внутрішню 
українську специфіку, у тому числі регіональну, з ін-
шого боку, будучи частиною відкритої національної 
економіки, сповна відображають вразливість щодо 
глобальних викликів: демографічних, економічних, 
політичних, екологічних тощо. Прикордонні регіони з 
огляду на своє географічне розташування апріорі ви-
ступають територіями першочергового прояву глоба-
льних тенденцій, зокрема демографічних. Постійний 
інтерес до перебігу демографічних процесів у даних 
регіонах зумовлений виразною їх специфікою. 

Аналіз останніх наукових досліджень. Дослідження 
параметрів населення України загалом та її регіонів 
зокрема, специфіки формування режиму демографіч-
ного відтворення й міграційної мобільності населення, 
особливостей його розселення залишаються у фокусі 
уваги науковців різних галузей знань: демографів, ге-
ронтологів, економістів, географів, соціологів, етног-
рафів тощо. Теоретичні основи демографічних дослі-
джень напрацьовані багатьма українськими вченими: 
починаючи з Ю. Корчак-Чепурківського, М. Птухи 
(початок ХХ ст.) та, продовжуючи плеяду на сучас-
ному етапі, В. Джаман, О. Заставецька, Е. Лібанова,  
В. Стешенко, А. Позняк, І. Прибиткова, У. Садова,  
Л. Шевчук, О. Хомра та інші.  

Особливості демографічного розвитку Волин- 
ської та Рівненської областей відстежують головно у 
руслі загальноукраїнських досліджень. Так, структура 
найбільшого ВУЗу Рівненської області у м. Острог – 
Національного університету “Острозька академія” 
(п’ять факультетів та Інститут права) та відповідна під-
готовка фахівців за 16 спеціальностями обумовлюють 
(режим доступу: http://www.oa.edu.ua/ua/science/ 
sjournal/) концентрацію досліджень на економічних, 
історичних, правових та міжнародних аспектах демо-
графічних процесів в області, що підтверджено окре-
мими публікаціями [1, 2, 9]. Подібна ситуація й у  
Східноєвропейському національному університеті 
імені Лесі Українки (м. Луцьк), що об’єднує 7 інсти-
тутів та 9 факультетів: Науковий вісник СНУ імені 
Лесі Українки видається за такими напрямами: біоло-
гічні, економічні, історичні науки, міжнародні відно-
сини, педагогічні, фізичні, філологічні, філософські, 
хімічні науки (режим доступу: http://eenu.edu.ua/uk/ 
vimogi-do-oformlennya-statey-u-fahovi-vidannya). Окре-
мий огляд переліку науково-дослідних робіт, що вико-
нуються на кафедрах в межах робочого часу виклада-
чів (режим доступу: http://eenu.edu.ua/uk/page/naukova-
diyalnist-0) також підтверджує тематичну обмеженість 
досліджень демографічних процесів у Волинській об-
ласті.  

Демогеографічну ситуацію західноукраїнського 
пограниччя: у межах Волинської й Львівської облас- 




