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РОЗБІЖНІСТЬ У СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ВИДІВ ЕФЕКТІВ  

ТА ВИДІВ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ ТЕРМІНУ «ЕФЕКТ» 

 

При вирішенні завдання оцінки ефективності використання того чи іншого 

ресурсу, здійснення того чи іншого плану або наміру першим завданням стає 

уточнення понятійно-категоріального апарату, бо термін «ефективність» має різні 

значення за умов його використання в різних контекстах. Але сам цей термін є 

дериватним від категорії «ефект», а тому аналіз значень терміну «ефективність» 

залежить від результатів аналізу терміну «ефект». 

У науковій літературі категорія «ефективність» та «ефект» згадується 

доволі часто. Проте, огляд тлумачень категорії «ефект» та категорії 

«ефективність» (яка є, як зазначено дери ватною, а тому посилює нечіткість 

родової категорії) виявив, що питання визначення поняття «ефективність» наразі є 

дискусійним. Надані більшістю вітчизняних та закордонних вчених інтерпретації 

даної категорії можна умовно розподілити на деяку множину підходів, які вже 

систематизовані у літературі. Отже, О. І. Олексюк [1], надаючи однієї з найбільш 

точної декомпозиції складу підходів то тлумачення терміну «ефект», здійснив 

також типологізацію видів ефекту. На нашу думку слід розрізняти саме «види» 

ефектів та «види тлумачень» цієї категорії. Перші є дериватною категорією, яка 

відбиває певну складову загального ефекту, а другі є способом розуміння сутності 

загального ефекту. При чому певні види тлумачень також можна визнати 

дериватними, оскільки вони виникають тільки після того, як вже виникли або 

були усвідомлені певні інші. Так тлумачення ефекту як абсолютного показника 

ефективності могло відбутися тільки після того, як загальна категорія 

ефективності за певною ознакою була поділена на абсолюті та відносні оцінки, а 

сама категорія ефективності є дериватною до поняття ефекту. Таким чином, 

тлумачення ефекту як абсолютних оцінок ефективності відбувається за певним 
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колом використання знаку «ефект» та є дериватною сутністю до більш 

первинного розуміння категорії «ефект». 

Проте, надаючи дефініцію поняття «ефект» вчені доволі часто обмежуються 

урахуванням лише одного або кількох з розглянутих аспектів. Найчастіше 

визначають економічний ефект, трактуючи його як абсолютну економію в вигляді 

зниження собівартості або приросту прибутку, яку отримують від реалізації 

певних заходів дій тощо. Такої думки дотримуються А. П. Ковальов, 

М. К. Кочалос, А. А. Колобов [2] та деякі інші автори.  

Види ефекту, що виокремлено та описано О. І. Олексюком та підтримано 

більшістю вітчизняних та зарубіжних вчених, подано на рис. 1 (з демонстрацією 

можливості різних способів графічного відбиття однієї та тієї ж концептуалізації, 

– це лише демонстрація різниці у використанні можливих способів, яка не 

претендує на узагальнення всіх способів візуалізації). 

Подані на рис. 1 види ефектів трактуються таким чином: 1) економічний 

ефект – це різниця між вартісною оцінкою результатів і вартісною оцінкою 

сукупних витрат ресурсів на всіх етапах реалізації або здійснення заходів. 

Складові економічного ефекту: прибуток від виробничо-експлуатаційної 

діяльності, зниження собівартості за рахунок економії матеріально-технічних 

ресурсів,  приріст обсягу продаж, підвищення рівня використання виробничих 

потужностей, скорочення строків будівництва, зростання строку служби основних 

фондів, підвищення фондовіддачі, зростання продуктивності праці, прискорення 

оберту оборотних засобів,  прибуток від ліцензій та від впровадження патентів і 

ноу-хау та ін..; 

 
Рис. 1. Види ефектів (два шляхи візуалізації концептуалізації: (а) за теорією 

графів, (б) за теорією множин) 

 

2) науково-технічний ефект характеризує кількість впроваджених науково-

технічних засобів, зростання питомої ваги прогресивних технологічних процесів 
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та нових інформаційних технологій, підвищення коефіцієнту автоматизації та 

організаційного рівня виробництва і праці, кількість патентів або авторських 

свідоцтв та ін.; 3) соціальний ефект пов’язано з соціальним захистом трудівників: 

утворенням або відновленням робочих місць, підвищенням рівня зайнятості 

населення, підвищенням заробітної плати і доходів, забезпеченням безпеки 

життєдіяльності, задоволенням соціальних і духовних потреб, підвищенням 

кваліфікації робітників, зростанням якості і тривалості життя людини; 

4) екологічний ефект досягається зниженням викидів шкідливих речовин  у 

навколишнє середовище, зниженням відходів виробництва, утилізацією і 

регенерацією ТПВ і осадів стічних вод, впровадженням енергомістких 

виробництв, оборотних циклів використання природних ресурсів (вод), 

підвищенням ергономічності і покращенням екологічності вироблених товарів 

або послуг (шумове забруднення, вібрація, магнітне поле, радіаційний фон, 

хімічні речовини, що викликають алергію), зниженням штрафів за забруднення 

навколишнього середовища (перевищення ПДК, ПДВ ). 

Отже,ефект, як економічна категорія, враховує всі аспекти отриманого 

внаслідок реалізації певних дій результату, що дозволяє використати дану 

категорію при розрахунку ефективності цих дій. Але на базі такого різноманіття 

можна стверджувати, що варіативність тлумачень здається ані як не меншою, ніж 

видова множина ефектів. Виявлені тлумачення систематизовано на рис. 2. 

 
Рис. 2. Ієрархія тлумачень категорії «ефект» (складено авторами) 
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На основі проведеного аналізу можна дійти певних висновків: 1) існує 

значна некогерентність у наявній множині використань терміну «ефект» за 

різними літературними джерелами; 2) затребуваною є не тільки існуюча 

множинність окремих видів економічних ефектів, а й множинність видів 

інтерпретацій економічного ефекту, 3) тлумачення терміну «ефект» мають два 

полюси, які задають семантичне коло від підмножини сподіваних результатів (що 

відповідають меті, або будь-яким значення критеріїв, тобто оцінок ступеня 

відповідності результатів меті) до фактичних, емпіричних, прогнозованих або 

навіть нормативних але закономірних результатів певних процесів. 
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ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМ РЕГІОНАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ 

 

Проблема використання сучасних джерел фінансування розвитку регіонів 

цікавлять як науковців, так і практиків. Значний вклад у формування вітчизняної 

системи фінансування регіонального розвитку здійснили експерти програм ЄС та 

науковці: К. Меддок, Г. Медоуз, А. Ткачук, Ю. Третяк, О. Калашнікова, О. 

Мрінська та інші. Водночас недостатньо дослідженими та невирішеними 

залишаються питання удосконалення державної політики щодо фінансування 

регіонального розвитку. 

Стаття 21 Закону України «Про засади державної регіональної політики» [1] 

визначає джерела фінансування державної регіональної політики: 

1. Джерелами фінансування державної регіональної політики є: 1) кошти 

Державного бюджету України, зокрема державного фонду регіонального 

розвитку; 2) кошти місцевих бюджетів; 3) благодійні внески; 4) кошти 

міжнародних організацій; 5) кошти з інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

Cтаття 22 [1]. Фінансування за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку. 

За рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського 

Союзу фінансуються програми регіонального розвитку за визначеними 5 

пріоритетними напрямками на загальну суму 236 688 803,17 грн. (від 27.12.2017 р.) 

Структура напрямів фінансування представлено на рис. 1. 


