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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ  
ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

PROSPECTIVE AREAS OF MANAGING  
THE EFFICIENCY OF ENTERPRISE ACTIVITIES

АНОТАЦІЯ
У статті розглядається питання сутності управління ефек-

тивністю діяльності підприємства. Досліджуються основні 
напрями управління ефективністю діяльності. Здійснюєть-
ся порівняння ефективності та результативності управління 
ефективністю діяльності підприємства. Шляхом розмежування 
цих понять виокремлюємо два види управління ефективністю 
діяльності підприємства: ефективне керівництво та резуль-
тативне керівництво. У сучасних умовах розвитку все більше 
поширення і застосування мають новітні концепції управління, 
що зумовлено значущістю використання підприємством ново-
введень з метою забезпечення конкурентоспроможності на су-
часному динамічному ринку. Саме тому у статті аналізуються 
новітні концепції управління ефективністю діяльності підпри-
ємства, здійснюється їх порівняння, визначаються основні пе-
реваги та недоліки.

Ключові слова: ефективність, управління, підприємство, 
управління ефективністю, концепції управління.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается вопрос о сущности управления 

эффективностью деятельности предприятия. Исследуются 
основные направления управления эффективностью дея-
тельности. Осуществляется сравнение эффективности и ре-
зультативности управления эффективностью деятельности 
предприятия. Путем разграничения этих понятий выделяем 
два вида управления эффективностью деятельности предпри-
ятия: эффективное управление и результативное руководство. 
В современных условиях развития все большее распростра-
нение и применение получают новые концепции управления, 
что обусловлено значимостью использования предприятием 
нововведений с целью обеспечения конкурентоспособности 

на современном динамичном рынке. Именно поэтому в статье 
анализируются новейшие концепции управления эффектив-
ностью деятельности предприятия, осуществляется их срав-
нение, определяются основные преимущества и недостатки.

Ключевые слова: эффективность, управление, предпри-
ятие, управление эффективностью, концепции управления.

ANNOTATION
The article deals with the essence of managing the efficiency 

of the enterprise. The basic directions of management of efficiency 
of activity are investigated: management of execution of the plan of 
production by assortment; quality of products; resources; develop-
ment of production; revenues, expenses and financial results; eco-
nomic risks; financial condition; business activity; competitiveness 
of the enterprise. It’s made the comparison of the efficiency and 
effectiveness of managing the efficiency of the enterprise. By dif-
ferentiating these concepts, we distinguish two types of enterprise 
performance management: effective leadership (ensuring innova-
tive development and strategic success) and effective leadership 
(achieving short-term goals). In modern conditions of development, 
newer concepts of management are becoming more widespread 
and applied, due to the importance of using innovations by the en-
terprise in order to ensure competitiveness in the modern dynamic 
market. The most promising are: Business Performance Manage-
ment (BPM) and Balanced Scorecard (BSC). The BSС concept 
is forward-looking, that is, focused on improving the enterprise’s 
ability to evaluate further development opportunities by grouping a 
variety of factors that affect its goals and has two main approach-
es: quality-oriented; related to defining the objectives of the en-
terprise, focused only on the strengths of each employee and the 
enterprise as a whole. The Balanced Scorecard (BSC) concept is 
an integral part of the enterprise management system and its core. ек
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BSC is a system of strategic management of an enterprise based 
on the measurement and evaluation of its effectiveness by a set 
of indicators, selected in such a way as to take into account all 
significant aspects of its activity. The concept emerged as a result 
of exploring different methods of evaluating performance, based 
on four areas: Finance, Market, Internal Processes and Learning 
and Growth. The article analyzes these latest concepts of enter-
prise performance management, compares them, identifies major 
advantages and disadvantages 

Key words: efficiency, management, enterprise, efficiency 
management, management concepts.

Постановка проблеми. Забезпечення ефек-
тивності діяльності є одним із головних завдань 
будь-якого сучасного підприємства. В умовах 
жорсткої конкуренції та негативного впливу 
зовнішніх та внутрішніх факторів виконання 
цього завдання є досить складним. Саме тому 
в управлінській науці виник особливий розділ – 
управління ефективністю, котрий спрямований 
на забезпечення сучасного підприємства необ-
хідною методологією та інструментарієм задля 
збереження стійкого зростання ефективності 
його діяльності.

Управління ефективністю діяльності під-
приємства являє собою інтегрований підхід 
менеджменту, що об’єднує різні напрями ді-
яльності, включаючи: стратегію, управління 
персоналом, операційний менеджмент, плану-
вання, аналіз, облік та контроль, відповідні 
методи, моделі, системи та програмне забезпе-
чення, що буде впливати на стійке зростання 
ефективності його діяльності. Управління ефек-
тивністю діяльності інтегроване в усі аспекти 
управління підприємством та процеси прийнят-
тя рішень, поєднавши усі напрями діяльності 
так, щоб воно було орієнтоване на досягнення 
найкращих результатів.

Для успішного використання методів та ін-
струментів управління ефективністю в діяль-
ності підприємства необхідний відповідний 
організаційно-економічний механізм, що ви-
ступає як система взаємопов’язаних елементів, 
включаючи методи, організаційні структури, 
операції, інформаційно-технічні засоби, важе-
лі та інструменти, які, взаємодіючи між собою, 
виконують циклічний комплекс стратегічних 
та оперативних завдань та функцій щодо вимі-
ру та оцінки ефективності, провадження управ-
лінських дій та моніторингу їхнього виконан-
ня, забезпечуючи стійке зростання показників 
ефективності діяльності підприємства. Такий 
механізм має враховувати специфіку діяльнос-
ті конкретного виду економічної діяльності. 
Для створення такого механізму необхідним є 
визначення перспективності напрямів в управ-
лінні ефективністю діяльності підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В економічній та управлінській літературі про-
блема управління ефективністю діяльності під-
приємства є дискусійною. Її окремі аспекти роз-
глядали в своїх працях вітчизняні та іноземні 
автори, такі як М. Армстронг, А. Барон, Е. Бар-
роуз, Т. Говорушко, А. Гончарук, А.Л. Коляда, 

Р. Каплан, Н. Климаш, Г. Куденко, Р. Купер, 
А. Куценко, Е. Нілі, І. Тадика, С. Хатчінсон, 
С. Хетфілд, Е. Холдсворд, М.О. Орликовський 
та ін. Водночас узагальнення наукових і при-
кладних розробок із цієї проблематики свід-
чать, що й досі не вирішеним залишається коло 
питань щодо формування організаційно-еконо-
мічного механізму управління ефективністю ді-
яльності підприємств.

Формулювання цілей статті. Метою досліджен-
ня є виявлення перспективних напрямів управ-
ління ефективністю діяльності підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ефективність – це результативність процесу, 
операції, проекту. Вона визначається як від-
ношення отриманого результату (досягнутого 
ефекту) до витрат на його отримання. Для оцін-
ки цього параметра діяльності використовуєть-
ся спеціальний математичний апарат (коефіці-
єнти, формули, методи розрахунку тощо) [1].

Ефективність діяльності підприємства зага-
лом залежить від ефективності роботи кожного 
співробітника. У великому колективі працюють 
різні люди, вони демонструють різну результа-
тивність. Діяльність підприємства – це процес 
реалізації функцій підприємства за допомогою 
виконання певних видів робіт заради досягнен-
ня поставлених цілей та отримання результату. 
Підприємство є складною соціально-економіч-
ною системою, в якій виділено ключові функ-
ціональні підсистеми – виробничу, маркетинго-
ву, фінансову, інноваційну і кадрову. Виходячи 
з цього ефективність управління діяльністю 
підприємства – комплексне поняття. Комплек-
сність виявляється в тому, що ефективність 
відбивається через результати управління в різ-
них функціональних підсистемах. Єдиного під-
ходу як до визначення ефективності, так і до 
визначення ефективності управління діяльніс-
тю підприємства в науковій літературі немає. 
Найпоширенішими напрямами є визначення 
ефективності управління як співвідношення 
отриманого результату та витрат (ресурсів) ді-
яльності підприємства; співвідношення отрима-
ного результату та намічених цілей [1].

Проблема управління ефективністю діяль-
ності підприємства завжди посідала важливе 
місце серед актуальних проблем економічної 
науки. Тому для її результативного вирішення 
потрібно використовувати різні підходи та кон-
цепції. Завдання керівників підприємства, які 
хочуть досягнути успіху в підвищенні ефектив-
ності, – це вибір підходу, який найбільше від-
повідає умовам функціонування підприємства. 
Для досягнення дієвого управління ефективніс-
тю діяльності підприємства потрібно поділити 
процес управління ефективністю на певні на-
прями (рис. 1) [2].

Реалізація мети управління ефективністю 
функціонування підприємства потребує узго-
дження та координації дій із визначених на-
прямів. Тільки за цих умов результат буде не 
тільки досягнуто, але й закріплено [2].
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Питання управління ефективністю діяльнос-
ті потребує постійного удосконалення методів 
управління, програми мотивацій та механізму, 
а також формування методології системи управ-
ління ефективністю діяльності підприємства.

В умовах нестабільної економіки важливим 
для будь-якого підприємства є формування 
ефективних принципів і ефективної системи 
управління ефективністю діяльності.

Управління – це сукупність прийомів, форм 
і методів цілеспрямованого впливу на об’єкт із 
метою досягнення конкретних цілей [3, с. 104].

Під час розмежування понять ефективності 
і результативності варто виокремити два види 
управління ефективністю діяльності підприємств:

– ефективне керівництво, яке забезпечує 
перспективний, інноваційний розвиток і стра-
тегічний успіх [4, с. 8];

– результативне керівництво, яке уможлив-
лює тимчасове досягнення короткострокових 
цілей [5, с. 9].

У сучасних умовах розвитку підприємств 
України все більше поширення й застосування 
отримують новітні концепції управління. Най-
більш перспективними є концепції Business 
Performance Management (BPM) та Balanced 
Scorecard (BSС) (рис. 2). Основним призна-
ченням систем подібного роду є забезпечення 

функцій збору, систематизації й аналізу інфор-
мації, необхідної для прийняття стратегічних 
управлінських рішень [6]

Система ВPM орієнтована на майбутнє, тобто 
зосереджена на покращенні здатності підпри-
ємства оцінювати можливості щодо подальшо-
го розвитку шляхом групування різноманітних 
факторів, що впливають на досягнення постав-
лених цілей; проведенні моніторингу показни-
ків ефективності та визначенні їх відхилення від 
запланованих; складанні фінансової та управ-
лінської звітності, яка допомагає приймати еко-
номічно обґрунтовані стратегічні рішення щодо 
ефективного функціонування підприємства.

Розглянута система управління має два осно-
вні підходи: перший орієнтований на комплек-
сне управління якістю та пов’язаний з управ-
лінськими діями щодо діяльності працівників 
«знизу вгору»; другий пов’язаний із чітким ви-
значенням завдань підприємства, орієнтованих 
лише на сильні сторони діяльності кожного пра-
цівника і підприємства загалом, тобто вимагає 
визначення чітких параметрів оцінювання якос-
ті та індивідуальної роботи кожного працівника.

Отже, систему ВPM доцільно розглядати 
як один зі способів підвищення ефективності 
роботи кожного працівника і підвищення про-
дуктивності праці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління ефективністю

Управління виконанням плану виробництва за асортиментом

Управління якістю продукції
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Управління конкурентоспроможністю підприємства

Рис. 1. Основні напрями управління ефективністю діяльності підприємства 
Джерело: [2]

 

 

 

 

 

Сучасні технології управління ефективністю діяльності підприємства

Business Performance 
Management (BPM)

Balanced Scorecard (BSС)

Рис. 2. Новітні концепції управління ефективністю діяльності підприємства 
Джерело: [6]
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Проте вона має й свої недоліки, серед яких:
– неузгодженість стратегії та поточної ді-

яльності – незважаючи на спільну основну мету 
діяльності підприємства, кожен із підрозділів 
має також свої цілі (і найчастіше вони лише 
частково відповідають інтересам підприємства), 
які потребують фінансування, в результаті чого 
ресурси витрачаються даремно, а ефективність 
падає. Тож основним шляхом вирішення цієї 
ситуації має бути зосередження всіх рівнів та 
підрозділів на досягненні глобальних цілей ді-
яльності підприємства;

– локальність оптимізації – кожен керівник 
намагається покращити роботу в своєму відді-
лі, навіть шляхом погіршення ситуації в інших 
відділах; ВРМ пропонує вирішити цю проблему 
шляхом докладного опису взаємозв’язків між 
різними бізнес-одиницями та їхніми процесами 
управління. Відносини співпраці не просто про-
голошуються, вони мають цілком конкретну 
економічну основу;

– низька оперативність реагування – BPM 
прагне до найбільш швидкого реагування на 
виникаючі ситуації за рахунок не тільки швид-
кості прийняття рішень, а й децентралізації 
процесу управління, делегування повноважень 
та підвищення відповідальності співробітників;

– низька надійність управлінських рішень – 
оскільки управлінські рішення мають бути еко-
номічно обґрунтованими, то менеджер повинен 
володіти адекватною, достовірною інформацією; 
з погляду BPM рішення повинні бути засновані 
на фактах, що досягається шляхом використан-
ня оброблених та проаналізованих даних, отри-
маних із надійних, контрольованих джерел;

– низькі темпи поліпшень – менеджер за-
вжди шукає шляхи найбільш ефективного ви-
користання наявних ресурсів і можливостей, 
але зазвичай це вдається зробити лише на рівні 
окремого підрозділу. ВРМ пропонує застосува-
ти принципи ситуаційного аналізу, але перено-
сити їх на корпоративний рівень;

– приховані знання – бізнес генерує величез-
ну кількість інформації, яка зазвичай прихова-
на серед різноманітних електронних таблиць, 
яку опрацювати може лише людина зі спеціаль-
ною освітою. Саме тому BPM передбачає прозо-
рість інформації шляхом документування та ка-
талогізації всіх видів управлінської інформації, 

включаючи неструктуровані дані. У результаті 
інформація стає доступною і може бути отрима-
на із застосуванням стандартних процедур;

– недосягнення поставлених цілей – на-
віть найкращі плани стають марними, якщо не 
отримують очікуваного результату. Підхід BPM 
– це націленість на результат. Цей результат 
досягається шляхом трансформації стратегій 
і цілей у конкретні дії [6].

Концепція Balanced Scorecard (BSС) є не 
лише обліковою системою, а й складовою час-
тиною системи управління підприємством та її 
основним ядром.

Нині відбуваються постійні зміни щодо по-
кращення в процесах управління. Менеджери не 
обмежуються використанням дише традиційних 
моделей, а застосовують більш прогресивні ін-
струменти. Виникає потреба в інформації різно-
го характеру, коли зовсім нещодавно за основу 
прийняття рішень бралися лише фінансові дані. 
В умовах ринків, які швидко розвиваються, 
і найгострішої конкуренції все більшого значен-
ня набуває нефінансова інформація, що базується 
на оцінці нематеріальних активів підприємства.

Поряд з одержанням прибутку й підвищен-
ням капіталізації нині першорядне значення 
мають цілі завоювання ринку та придбання 
конкурентних переваг. Лояльність клієнтів, 
здатність підприємства забезпечити їх утри-
мання, прогресивність технології та налагодже-
ність бізнес-процесів, висококваліфікований 
кадровий склад – фактори, які мають величезне 
значення і впливають на вартість підприємства 
в майбутньому. Balanced Scorecard дає можли-
вість оцінити ці фактори й відкриває нові мож-
ливості для керування стратегією [7].

BSС – це система стратегічного управління 
підприємством на основі виміру й оцінки його 
ефективності за набором показників, підібраним 
таким чином, щоб урахувати всі істотні (з по-
гляду стратегії) аспекти його діяльності (фінан-
сові, виробничі, маркетингові тощо) [8; 9].

Вперше концепцію BSС представили 
в 1992 р. її автори Р. Каплан і Д. Нортон. BSC 
з’явилася як результат дослідження різних ме-
тодів оцінки ефективності діяльності (рис. 3). 
Автори концепції виявили, що тільки фінансо-
вих показників не досить для адекватної оцін-
ки діяльності організації. Тому в концепції BSC 

 

BSC будується на наступних принципах: 

причинно-наслідковий зв’язок всіх показників 

зв’язок результатних показників, які підприємство має можливість 
виміряти по закінченню певного періоду, і попередніх показників, 
які можна виміряти миттєво 

зв’язок всіх показників з фінансовими результатами діяльності

Рис. 3. Принципи BSC
Джерело узагальнено авторами
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розроблені чотири перспективи: Фінанси, Ри-
нок, Внутрішні процеси, Навчання і ріст.

Система BSC транслює місію й загальну 
стратегію підприємства у систему взаємозалеж-
них показників.

Збалансована система використовує вимірю-
вані показники у таких чотирьох напрямах, як:

– фінансовий напрям, що розглядає ефек-
тивність діяльності підприємства з погляду від-
дачі на вкладений капітал;

– оцінка корисності товарів і послуг підпри-
ємства з погляду кінцевих споживачів;

– внутрішня операційна ефективність, що 
оцінює ефективність внутрішньої організації 
бізнес-процесів;

– інновації й навчання, тобто здатність під-
приємства до сприйняття нових ідей, його гнуч-
кість, орієнтація на постійні поліпшення. Тра-
диційно використовувані фінансові показники 
в системі Balanced Scorecard вважаються «піз-
німи» (коли реагувати вже пізно), а показники, 
які належать до перспектив («Ринок/Спожива-
чі», «Бізнес-процеси» й «Інфраструктура/Спів-
робітники»), розглядаються як «ранні» (є мож-
ливість реагувати вчасно).

Отже, жодна технологія управління сама по 
собі не здатна привести до значних змін в під-
приємстві. І причина не в самій технології, 
а в ієрархії очікувань керівника від її впрова-
дження, оскільки управління ефективністю на 
підприємстві передбачає структурування про-
цесів, які вже наявні, тобто використання як 
колишніх напрацювань, так і нових технологій.

Висновки з цього дослідження. Дослідження 
виявлення перспективних напрямів управління 
ефективністю діяльності підприємства дало авто-
рам змогу проаналізувати новітні концепції управ-
ління. Є низка причин, які визначають важли-
вість концепцій управління ефективністю Business 
Performance Management та Balanced Scorecard на 
сучасному етапі розвитку підприємства, а саме: 
підвищення динамічності бізнесу, мінливість еко-
номічного середовища і посилення конкуренції. 
Відбуваються значні зміни, у процесі яких клієн-
ти стають більш розбірливими, з’являються нові 
конкуренти, які пропонують нові рішення.

Подальші дослідження доцільно спрямувати 
на створення дієвого організаційно-економічно-
го механізму управління ефективністю діяль-
ності підприємства, забезпечення підвищення 
ефективності їхнього функціонування.
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