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СИСТЕМА ВИДІВ СУСПІЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ: 

КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ 
 
Визначення ефективності − одна з важ-

ливих проблем у життєдіяльності людини та 
суспільства. Адекватно оцінена ефективність 
за відповідними показниками дозволяє розро-
бляти і приймати правильні рішення щодо 
раціональності їх діяльності. Сьогодні ефек-
тивність визначається шляхом зіставлення 
співвідношенням ефекту з витратами для йо-
го досягнення. Але ефект у відкритій еконо-
мічній системі – поняття відносне, оскільки в 
ній об’єктивно існують певні протиріччя між 
її структурними елементами. Тобто насампе-
ред слід визначитися, яка ефективність оці-
нюється. Звідси виникає проблема класифіка-
ції видів ефективностей. 

Дана проблема, як правило, вирішуєть-
ся в напрямі визначення однієї або декількох 
форм прояву ефективності такими вченими, 
як Е. Долан, П. Друкер, М. Мескон, Ф. Хедоу-
рі, А. Шеремет. Існує багато інших праць, але 
в будь-якому випадку визначення ефективно-
сті здійснюється фрагментарно. Не є виклю-
ченням і електроенергетика, де оцінка ефек-
тивності ускладнена природним монополіз-
мом галузі та її специфікою. 

Метою статті є систематизація видів 
суспільної ефективності та визначення видів і 
критеріїв оцінки ефективності електроенерге-
тики. 

Для систематизації видів суспільної 
ефективності, насамперед, необхідно обрати 
критерії класифікації. Слід відзначити, що 
критерій є якісною характеристикою ефек-
тивності процесу або явища. Його кількісним 
виразом є відповідний показник, що характе-
ризує співвідношення певного результату і 
відповідних витрат. Він безпосередньо вико-
ристовується для кількісної оцінки ефектив-
ності об’єкта. Очевидно, що види ефектив-
ності мають класифікуватися за об’єктами і 
критеріями.  

З філософської точки зору людина та 
суспільство є природним явищем, а їх життє-

діяльність − природним процесом, який являє 
собою послідовну зміну предметів і явищ, що 
відбувається в закономірному порядку. Та-
кий закономірний порядок є узагальненим 
результатом сукупності ряду послідовних дій 
людини та суспільства, спрямованих на дося-
гнення певного результату [1]. Тобто об’єк-
том класифікації видів суспільної ефектив-
ності є явища і процеси, що виникають у су-
спільстві. 

Критерієм будь-якого виду ефектив-
ності є корисний для людини та суспільства 
одержаний результат (вигода) [2, 3], який 
змінює стан не тільки явища, але і самого 
процесу через закономірний розвиток при-
родної системи. Оскільки природні системи 
не замкнуті, то такі зміни безпосередньо сто-
суються і стану навколишнього середовища. 
Отже, ефективність є відносним поняттям, 
тобто існує зовнішня і внутрішня ефектив-
ність будь-якого явища та процесу.  

Наприклад, узагальнюючим результа-
том, що стимулює виробництво суспільного 
продукту, є прибуток, але для суспільства ва-
жливішим є його обсяг, оскільки від нього 
залежить життя сучасної людини і суспільства 
в цілому. Тому іноді вигідне виробництво і за 
умови його збитковості. У даному випадку 
існує два критерії оцінки ефективності вироб-
ництва. Тобто об’єктивне завдання класифі-
кації видів суспільної ефективності є багато-
критеріальним, де відповідні критерії перебу-
вають між собою у нерозривному зв’язку, 
який необхідно враховувати при побудові  
відповідної системи видів ефективності. 

Іноді як критерій ефективності еконо-
мічної системи використовується конкурен-
тоспроможність економіки. Але конкуренто-
спроможність не може повною мірою харак-
теризувати її ефективність, оскільки оцінює 
тільки певну сукупність економічних, науко-
во-технічних, виробничих та інших, у тому 
числі соціальних, можливостей економічної 
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системи. Тобто це узагальнюючий критерій, 
де синтезовано обмежену кількість соціаль-
но-економічних характеристик [3]. 

Отримання вигоди є загальним стиму-
лом щодо здійснення людиною або суспільст-
вом певних дій (процесів) з метою забезпе-
чення своєї життєдіяльності. Наприклад, сти-
мулом процесу виробництва є прибуток. З 
точки зору процесу споживання таким стиму-
лом є підвищення рівня життя. Величина 
отриманої вигоди у процесі виробництва та 
споживання залежить від суспільних відно-
син, насамперед від відносин економічної 
власності, а потім від системи державного 
управління. Від них залежить рівномірність 
розподілу суспільного продукту, що безпосе-
редньо впливає на ефективність процесів ви-
робництва і споживання.  

Згідно з принципом ефективності за 
Парето в суспільстві неможливо досягти аб-
солютної рівномірності розподілу, але існує 
певний оптимум у розподілі − в кожного ти-
пу макроекономічної системи і суспільних 
відносин свій. Відхилення від такого опти-
муму характеризує зовнішню ефективність 
розподілу. У процесі обміну суспільний про-
дукт як товар перетворюється на гроші, і на-
впаки. Від характеристик цього процесу за-
лежить ефективність виробництва і спожи-
вання, наприклад, від швидкості перетворен-
ня. Це визначає зовнішню ефективність сфе-
ри обміну.  

Процес розподілу та обміну суспільно-
го продукту може здійснюватися з різними 
витратами, які по відношенню до результату 
характеризують внутрішню ефективність цих 
сфер суспільного відтворення. Тобто ефек-
тивність сфер суспільного відтворення також 
має зовнішній і внутрішній вимір. 

Національна економіка держави є при-
родним явищем, яке перебуває серед інших 
макроекономічних систем світового суспіль-
ства. Їх внутрішня і зовнішня ефективність 
залежить від відповідних ефективностей га-
лузей і підприємств, які мають внутрішньо- 
та міжгалузеві зв’язки. У такому природному 
середовищі як певні явища формуються еко-
номічна і соціальна сфери світового суспіль-
ства і національної економіки. Економічна 
сфера визначається сукупністю суспільних 
відносин у виробництві, розподілі, обміні та 

споживанні будь-яких благ. Соціальна сфера 
представлена сукупністю галузей, підпри-
ємств та організацій, які безпосередньо поєд-
нані та визначають образ та рівень життя лю-
дей, їх добробут і споживання, а також безпо-
середньо залежать від виробництва, розподілу 
та обміну. Тобто ефективність економічної та 
соціальної сфер світового суспільства і націо-
нальної економіки визначається економічною 
і соціальною ефективністю сфер суспільного 
відтворення, галузі й окремого підприємства. 

Економічна і соціальна сфери суспіль-
ства нерозривно пов’язані. Такий зв’язок, 
насамперед, визначається найважливішою 
соціальною умовою людського життя – задо-
воленням матеріальних благ у результаті 
здійснення діяльності в економічній сфері 
суспільства. Між соціальними й економічни-
ми результатами існує певне протиріччя, яке 
випливає з основного економічного проти-
річчя − між найманими працівниками і влас-
никами засобів виробництва. Неможливо 
збільшити соціальний результат без змен-
шення економічного результату, і навпаки. 
Отже, існує протиріччя між соціальною та 
економічною ефективністю [4]. 

Економічна ефективність оцінюється 
за співвідношенням економічного ефекту 
(результату) і витрат, що спричинили цей 
ефект (результат). Очевидно, чим менше об-
сяг витрат і чим більше величина результату 
виробничої діяльності, тим вище її ефектив-
ність. Визначальним критерієм економічної 
ефективності підприємства, галузі та націо-
нальної економіки є прибуток [4]. Він харак-
теризує їх внутрішню економічну ефектив-
ність. Щодо зовнішньої економічної ефекти-
вності підприємства або галузі, то вона ви-
значається з точки зору внутрішньо- і міжга-
лузевих зв’язків та відносно національної 
економіки. Наприклад, збільшення прибутку 
за рахунок зростання ціни продукції проміж-
ного споживання підвищує ефективність 
окремого підприємства або галузі, але змен-
шує ефективність інших. 

Соціальна ефективність суспільства 
оцінюється за рівнем життя населення, де 
відповідним критерієм, у першу чергу, ви-
ступає середньодушовий дохід населення, 
який характеризує внутрішню соціальну 
ефективність національної економіки. Його 
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порівняння з відповідним світовим показни-
ком характеризує її зовнішню ефективність.  

Одержані соціально-економічні ре-
зультати життєдіяльності людини і суспіль-
ства безпосередньо впливають на природне 
середовище. Виробництво продукції корисне 
для суспільства, але воно супроводжується 
забрудненням навколишнього середовища, 
що погіршує життєдіяльність людини. Отже, 
слід відокремлювати екологічну ефектив-
ність від економічної та соціальної, але разом 
вони діалектично пов’язані. З урахуванням 

вищевикладеного екологічна ефективність 
національної економіки визначається і за сфе-
рами суспільного відтворення. 

Таким чином, суспільна ефективність 
національної економіки є узагальнюючою су-
купністю діалектично пов’язаних економіч-
ної, соціальної та екологічної ефективності 
сфер суспільного відтворення, які послідовно 
формуються на рівні підприємства, галузі та 
національної економіки і можуть мати зовні-
шній та внутрішній вимір за відповідними 
критеріями оцінки (див. рисунок).  
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Рисунок. Система видів суспільної ефективності національної економіки 

 
Однозначно визначити ефективність 

будь-якого явища або процесу, наприклад, 
інтегральним показником, неможливо через 
її відносний характер та об’єктивно існуючі 
протиріччя в природній системі. Ефектив-
ність має оцінюватися за сукупністю критері-
їв та відповідних показників. Для цього, на-
самперед, слід визначити місце об’єкта в си-
стемі класифікації видів ефективностей і від-
повідні критерії оцінки. 

Згідно з наведеною на рисунку класи-
фікацією ефективність електроенергетики як 
галузі в національній економіці має зовніш-

ній і внутрішній вимір, а її виробництво, роз-
поділ, обмін і споживання здійснюється з 
певними економічними, соціальними та еко-
логічними результатами, які мають свою га-
лузеву специфіку: 

1) виробництво електроенергії розрізня-
ється за технологіями (АЕС, ГЕС, ТЕС і ТЕЦ); 

2) при розподілі відпускна ціна елект-
роенергії, виробленої АЕС, ГЕС, ТЕС і ТЕЦ, 
узагальнюється на ОРЕ (оптовому ринку 
електроенергії) і стає оптовою для постача-
льників, які для споживачів відпускають її за 
роздрібними тарифами. Тобто у процесі роз-
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поділу та обміну між споживачами виробле-
ної електроенергії беруть участь оптовий і 
роздрібний посередник; 

3) тариф на електроенергію для насе-
лення відрізняється від тарифу для промис-
лових і прирівняних до них споживачів; 

4) у процесі постачання електроенергії 
від виробників до споживачів існують її 
об’єктивні технологічні втрати в електрич-
них мережах та комерційні втрати, обумов-
лені несумлінністю споживачів та роздрібних 
постачальників; 

5) втрати електроенергії включаються 
в тариф для її споживачів. У результаті вар-
тість спожитої електроенергії значно підви-
щується [5]. 

Така специфіка обумовлює зовнішні та 
внутрішні критерії економічної, соціальної і 
екологічної ефективності електроенергетики 
за сферами суспільного відтворення (див. 
таблицю). Визначені критерії ефективності 
електроенергетики потребують логічного 
пояснення. 

 
Таблиця 

Види і критерії ефективності електроенергетики ( зовнішні
внутрішні

) 

 Економічна Соціальна Екологічна 
Виробництво Обсяг виробленої електро-

енергії 
Вартість реалізованої 
електроенергії опто-
вому постачальнику 

Забруднення навколиш-
нього середовища при ви-
робництві електроенергії 

Прибуток від реалізації елек-
троенергії оптовому поста-
чальнику 

Оплата праці найма-
них працівників, за-
йнятих виробництвом 
електроенергії 

Витрати на екологію та 
безпеку праці при вироб-
ництві електроенергії 

Розподіл і  
обмін 

Обсяг та вартість розподі-
леної оптовим та реалізова-
ної електроенергії промис-
ловим і прирівняним до них 
споживачам електроенергії 

Вартість розподіленої  
і реалізованої населен-
ню електроенергії 

Забруднення навколиш-
нього середовища при  
розподілі електроенергії 

Прибуток оптового і роз-
дрібних постачальників 
електроенергії 

Оплата найманих пра-
цівників, зайнятих 
 розподілом електро-
енергії 

Витрати на екологію та 
безпеку праці при розпо-
ділі електроенергії 

Споживання Обсяг спожитої електро-
енергії 

Обсяг спожитої насе-
ленням електроенергії 

Забруднення навколиш-
нього середовища при 
споживанні електроенергії 

Вартість спожитої промис-
ловими і прирівняними до 
них споживачами електро-
енергії 

Вартість спожитої на-
селенням електроенер-
гії 

Витрати на екологію та 
безпеку при споживанні 
електроенергії 

 
З точки зору національної економіки 

зовнішнім критеріями ефективності вироб-
ництва, розподілу та споживання є відповід-
ний обсяг електроенергії, а обміну − її вар-
тість. Для підприємств галузі, що здійсню-
ють виробництво, розподіл та обмін електро-
енергії на гроші, внутрішнім критерієм ефек-
тивності традиційно є прибуток. 

Для ефективності національної еконо-
міки важливе значення має не тільки кінцеве, 

але і проміжне споживання електроенергії як 
внутрішньо-, так і міжгалузеве. Від її вартос-
ті залежить ефективність подальшого вироб-
ництва продукції. Економічна ефективність 
усіх галузей залежить від кінцевого спожи-
вання продукції населенням, як певного со-
ціуму, що саме і формує національну еконо-
міку. Але такому споживанню більше влас-
тивий зовнішній аспект соціальної ефектив-
ності електроенергетики. Для економічної 
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ефективності більше значення мають обсяг і 
вартість розподіленої та реалізованої проми-
словим і прирівняними до них споживачам 
електроенергії. Щодо внутрішньої соціальної 
ефективності виробництва, розподілу та об-
міну, то вона визначається оплатою праці 
найманих працівників на підприємствах еле-
ктроенергетики. 

Екологічна ефективність є досить ши-
роким поняттям, але насамперед вона визна-
чається забрудненням навколишнього сере-
довища, що є зовнішнім критерієм ефектив-
ності виробництва, розподілу та обміну елек-
троенергії. Внутрішнім критерієм ефектив-
ності є екологічні витрати підприємств, що 
здійснюють виробництво, розподіл та обмін 
електроенергії. Крім того, до таких витрат 
слід включати витрати на безпеку праці, 
оскільки людина є частиною екосистеми. 
Слід відзначити, що наведені критерії еколо-
гічної ефективності лише визначають загаль-
ний підхід і потребують ретельного аналізу 
та деталізації залежно від мети дослідження 
[6]. 

Висновки 
Суспільна ефективність національної 

економіки є узагальнюючою сукупністю не-
розривно поєднаних економічної, соціальної 
та екологічної ефективності сфер суспільного 
відтворення, між якими існує певне протиріч-
чя. Вони формуються на рівні підприємства, 
галузі й національної економіки та можуть 
мати зовнішній і внутрішній вимір щодо об'є-
кта оцінки. 

При визначенні ефективності електро-
енергетики як галузі національної економіки 
слід ураховувати її галузеву специфіку: різ- 
ні технології виробництва електроенергії; 
участь оптового і роздрібного посередника у 
процесі розподілу та обміну електроенергії 
між споживачами; відмінність тарифу на 

електроенергію для населення від тарифу для 
промислових і прирівняних до них спожива-
чів; наявність об'єктивних технологічних і 
суб'єктивних комерційних втрат електро-
енергії, які включаються в тариф для спожи-
вачів.  

З урахуванням такої специфіки зовні-
шніми і внутрішніми критеріями економіч-
ної, соціальної та екологічної ефективності 
електроенергетики по сферах виробництва, 
розподілу, обміну та споживання є: обсяг і 
вартість виробленої, розподіленої та спожи-
тої електроенергії населенням, а також про-
мисловими і прирівняними до них спожива-
чами; прибуток та оплата праці найманих 
робітників на підприємствах електроенерге-
тики; забруднення навколишнього середо-
вища і витрати на безпеку праці.  
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