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У статті розглянуто основні методичні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємств,
використання яких дозволяє досягти найкращих результатів їх функціонування та вдосконалю-
вання управління діяльністю цих підприємств. Розкривається зміст представлених систем оціню-
вання та можливість їх застосування в складних умовах господарювання для досягнення цілей
сучасного підприємства.
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ВСТУП
Сучасні умови господарювання економіки України цілком закономірно викликають необхідність

удосконалення управління економічними суб’єктами як на макрорівні, так і на рівні підприєм-
ства, що потребує перегляду теоретичних обґрунтувань, розробки нових підходів до систем уп-
равління та відповідних методів їх оцінювання. За таких обставин необхідна більш оперативна та
гнучка, пристосована до сучасних ринкових умов і надійна система управління, яка б стала фун-
даментом оновленого функціонування і дала змогу господарському керівнику приймати раціо-
нальні управлінські рішення. Визначення ефективності діяльності підприємств є вихідним пунк-
том для розробки обґрунтованої економічної політики підприємства, постановки завдань, які мо-
жуть бути реально вирішені при вдосконаленні всього господарського механізму. Така постанов-
ка проблеми обумовлює потребу в науковому аналізі підходів щодо ефективності функціонуван-
ня підприємств, в оцінці результатів їх діяльності, розробці системи показників ефективності, які
дозволяють комплексно оцінити роботу суб’єктів господарювання.

Проблеми вдосконалення системи оцінювання ефективності діяльністю підприємств завжди
знаходилися у центрі уваги економістів. У зв’язку зі зростаючим значенням досягнення ефектив-
ності розширюються наукові дослідження в області управління підприємством, а саме у роботах
таких вітчизняних науковців як: Куденко Г.Е. [1] — досліджує процес управління ефективністю
діяльності, Куценко А.В. [2] — описує механізм управління ефективністю діяльності для досяг-
нення цілей організації, а також зарубіжні автори, які займаються дослідженнями в області сучас-
них методів управління підприємством: Нойманна Эрл. [3], Нортана Д.П. та Каплана Р.С. [4],
Ольве Н.Г., Рой Ж., Веттера М. [5]. Незважаючи на існуючий детальний розгляд різноманітних
аспектів управління ефективністю діяльністю підприємств, окремі теоретичні дослідження інстру-
ментарію вдосконалення системи оцінювання потребують подальших розробок.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У своїй роботі ми зупинимося на методичних підходів до оцінки ефективності діяльності

підприємств, які є цільовими орієнтирами грошово-кредитної політики, процесах їх формування
та опису макроекономічних взаємозв’язків.

Метою статті є дослідження методичних підходів щодо системи оцінки ефективності діяль-
ності підприємств адаптованих до сучасних умовах господарювання.

РЕЗУЛЬТАТИ
Сучасні умови господарювання характеризуються трансформацією системи управління еко-

номічними процесами, змінами конкурентного середовища, які привели до перегляду традицій-
них підходів оцінки ефективності діяльності підприємств. Особливе значення поряд з оцінюван-
ням фінансових показників набувають нефінансові показники, основу яких становлять такі клю-
чові фактори успіху, як завоювання бізнесу, забезпечення конкурентних переваг, задоволення по-
треб клієнтів, утримання клієнтури, інноваційний потенціал. Позначені показники все більш впли-
вають на ринкову вартість підприємства та відкривають нові можливості для управління еконо-
мічною ефективністю. У нових умовах соціально-орієнтованої економіки, бізнес-процеси вима-
гають такого рівня організації, при якому забезпечується безперервне відтворення ключових об-
ластей компетенції, їх раціональна компіляція в чітко організовану систему управління ефектив-
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ністю. Прогресивними технологіями оцінки досягнення цілей, виявлення нових потенціалів еконо-
мічного росту, комплексного стратегічного управління ефективністю виступають так звані збалан-
совані системи стратегічного управління ефективністю підприємства. Стратегія у цьому контексті
являє собою напрямок та область діяльності підприємства на довгострокову перспективу, у ході якої
досягаються конкурентні переваги для підприємства завдяки оптимальній конфігурації ресурсів і
задоволення потреб ринків, очікувань зацікавлених учасників комерційної діяльності [6].

Для створення ефективної системи управління функціонуванням підприємства сьогодні вже
недостатньо тільки здорового глузду, інтуїції і досвіду керівників, необхідне залучення практич-
ного досвіду впровадження методів і моделей управління. У сучасному менеджменті існує де-
кілька основних систем управління ефективністю, які з успіхом використовуються багатьма відо-
мими компаніями. Провідними управлінськими методиками на сьогоднішній день є Economic
Value Add (додана економічна вартість), VBM (цілісно-орієнтоване управління), MBO (Management
by Objectives), EFQM (Європейська організація вдосконаленого управління), Six Sigma, система
збалансованих показників (Balance Scorecard, BSC).

Останнім часом все більшу популярність набуває такий показник, як вартість компанії (англ.
Value) [7, с. 76]. Концепція управління, що орієнтована на вартість (англ. Value Based Management),
почала використовуватися великими акціонерними компаніями США як основа максимізації вар-
тості акцій і підвищення доходів акціонерів. Така філософія управлінського мислення допускає,
що всі заходи, реалізовані компанією, так чи інакше повинні бути спрямовані на збільшення її
вартості. Поступово концепція, яка орієнтована на вартість, поширилася на європейський бізнес,
а останнім часом до цієї концепції все більш уваги приділяється з боку вітчизняного бізнесу.
Варто вказати про те, що американська ідея максимізації вартості компанії та збільшення доходів
акціонерів не всіма сприймається однозначно. У рамках європейської моделі менеджменту крім
збільшення доходів акціонерів (засновників) компанії прагнуть до підвищення задоволеності пер-
соналу, формування довгострокових відносин із клієнтами, збереження взаємовигідних відносин
з постачальниками.

У системі управління орієнтованої на вартість визначення вартості компанії оцінюється дис-
контованою величиною майбутніх грошових потоків (англ. Cash Flow), а економічна додана вартість
(англ. Value Added) виникає в тому випадку, якщо рентабельність активів (англ. Return on Assets,
ROA) компанії перевищує середньозважені витрати на капітал (англ. Weighted Average Cost of
Capital, WACC) [8, с. 116]. Різниця між рентабельністю активів і середньозваженими витратами
на капітал іменується терміном «spread». Інакше кажучи, вартість компанії збільшується, якщо
ROA > WACC, і зменшується, якщо ROA < WACC. Саме на цьому базовому принципі заснована
концепція економічної доданої вартості (Economic Value Added, EVA), розробленої в консалтин-
говій компанії Stern&Stewart. Ключовим моментом концепції економічної доданої вартості є роз-
рахунок середньозважених витрат на капітал (англ. Weighted Average Cost of Capital, WACC).

До систем управління ефективністю прийнято відносити і європейську організацію вдоскона-
леного управління (EFQM), однак насправді є системою управління не стільки ефективністю,
скільки якістю, хоча її іноді й називають «моделлю вдосконаленого менеджменту» [9, с.83]. Дана
система більшу популярність придбала в Європейських країнах, ніж у США, країнах СНД. Мо-
дель EFQM виходить із того, що менеджмент можна вважати вдосконаленим, якщо підприємство
здійснює свою діяльність таким чином, що її результати не тільки відповідають очікуванням всіх
зацікавлених сторін, але й перевершують їх, коли є можливість коректувати політику підприєм-
ства, його мети та стратегії відповідно до зміни інтересів. На базі моделі EFQM створений ме-
ханізм за допомогою якого можливо удосконалення бізнесу RADAR, що представляє собою цикл
оцінки системи: Results (результати) — Approach (підхід) — Deployment (впровадження, розгор-
тання підходу за рівнями підприємства) — Assessment and Review (оцінка (або самооцінка) і Review
— перегляд (аналіз для перегляду і спроб актуалізації)).

Варто виділити ще одну систему управління ефективністю — «Шість сигм» («Six Sigm»), зас-
новану на інших принципах, ніж були описані вище. «Шість сигм» — це підхід вдосконалення
бізнесу через пошук і виключення причин помилок або дефектів у бізнес-процесах, зосередив-
шись на критично важливих для споживача вихідних параметрах [10, с. 247]. Сигма () — знак,
що використовується в статистиці для позначення середньоквадратичного відхилення (його та-
кож називають стандартним відхиленням) значень у генеральній сукупності. «SS» — такий рівень
ефективності процесу, при якому на кожний мільйон можливостей або операцій доводиться всьо-
го 3-4 дефектів. Система «SS» почала свій розвиток в 80-е роки минулого сторіччя і пройшла
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шлях від простого прагнення поліпшення якості продукції до широкомасштабної програми змін,
до постановки агресивних короткострокових цілей у боротьбі за довгострокові цілі. В основі си-
стеми «SS» лежить методологія DMAIC — Визначення, Вимір, Аналіз, Вдосконалення, Контроль
(в англійському варіанті DMAIC — Define, Measure, Analyze, Improve, Control).

Business Performance Management (BPM) — технологія управління результативністю бізнесу,
виникла на рубежі XX і XXI ст., у результаті подальшого використання систем управління ресур-
сами компанії (ERP — системи) [10, с. 34]. BPM дозволяє підприємствам визначати стратегічні
цілі, а потім оцінювати ефективність своєї діяльності стосовно цим цілям і управляти процесом їх
досягнення. При цьому ключові BPM-процеси пов’язані з реалізацією стратегії організації і вклю-
чають фінансове та операційне планування, консолідацію та звітність, моделювання, аналіз і мо-
ніторинг ключових показників ефективності.

Ефективна реалізація стратегії управління ефективністю відбувається за допомогою прогре-
сивних інструментів, які об’єднані загальною назвою — збалансована система показників (ЗСП).
До числа найбільш прогресивних систем збалансованих показників оцінки ефективності підпри-
ємства є система BSC (Balance Scorecard Нортана Д.П. та Каплана Р.С., що будується на наступ-
них концептуальних моментах [4, с. 126]:

 функціональних напрямках діяльності підприємства, таких, як виробництво (внутрішні про-
цеси), фінанси, маркетинг і кадри, однак вибір напрямків багато в чому залежить від специфіки
діяльності підприємства;

 стратегічних цілях, що випливають зі стратегії підприємства (3-5 цілей по кожному напрям-
ку діяльності);

 вимірниках — показниках, що відображають рівень досягнення поставлених цілей. При цьо-
му варто уникати помилок вибору занадто великої кількості показників і неправильного їх сполу-
чення в часі, концентрації тільки на грошових показниках;

 оперативних цілях, що відповідають вимогам орієнтації в часі, вимірності, досяжності та
взаємозв’язку з іншими цілями;

 ініціативні заходи, що сприяють досягненню оперативних цілей.
У зв’язку з великою популярністю BSC, на нашу думку, треба більш докладніше зупинитися

на основних елементах концепції. В основі методології BSC лежать ключові області компетенції,
які визначаються на основі аналізу бізнес-процесів. У кожній області задаються цілі, що погод-
жені зі стратегією, а для оцінювання досягнення цих цілей формуються ключові показники ефек-
тивності. Саме такий підхід дозволяє погодити вимірювані показники ефективності зі стратегіч-
ними цілями підприємства.

З погляду системи стратегічного управління підприємство розглядається як система, що скла-
дається з набору фінансових і нефінансових показників, які об’єднані у чотири групи, які мають
назву — перспективи: фінанси; клієнти; внутрішні процеси; навчання та розвиток. Як вважають
автори цієї системи, саме чотири перераховані вище перспективи становлять основу ефективного
стратегічного управління підприємством. Слід зазначити, що незважаючи на свою змістовність в
BSC не приводиться конкретний перелік показників ефективності управління, а вказується лише
«перспективність» і обґрунтування можливості включення того або іншого показника в ту або
іншу групу в BSC у цілому. У зв’язку з вищесказаним доцільно представити деякі судження із
приводу кількісного й якісного складу BSC. Так, на думку Ольве Н.Г., Рой Ж., Веттера М., пред-
ставників шведського напрямку досліджень економічної ефективності, в збалансованій системі
показників повинне існувати обмежене число показників (звичайно 15-20), які необхідно з одного
боку, для зручності дослідження змін бізнес-процесів, з іншого боку — сприяти виробленню ко-
лективної точки зору на стратегію підприємства [5, с. 238].

Система показників BSC не містить конкретний перелік показників, виступаючи лише інстру-
ментом стратегічного управління та контролю, який не переслідує цілей замінити управління
підприємством. Більша популярність BSC укладається саме в наявності вільного вибору при роз-
робці власних систем показників. На думку Каплана Р. та Нортана Д., управління ефективністю
підприємства на основі BSC дозволяє реалізувати наступні стратегічні завдання:

 максимально орієнтувати дії працівників на досягнення стратегії, тобто перевести стратегію
в дії;

 пов’язати підприємство зі стратегією за допомогою спрямованого посилення всіх вхідних у
нього бізнес-одиниць на досягнення стратегії;

 направити зусилля всіх працівників на реалізацію стратегії за допомогою системи комуні-
кацій, мотивації;
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 стратегічного управління в режимі реального часу за допомогою інформаційних і аналітич-
них систем з можливістю стратегічного навчання і автономного управління процесами.

Найважливішою перевагою BSC, є те, що вона продуцює креативні здатності у формі іннова-
ційних рішень працівників, тим самим постійно обновляючись у конструктивному та методоло-
гічному планах. Однак в економічній природі не існує ідеальних систем управління. Системі BSC
властиві недоліки, основними з яких є: система показників може бути побудована тільки після
того, як всіма працівниками зрозуміла і прийнята стратегія; відсутність відповідальності за за-
гальний результат; орієнтація на управління активами та ресурсами, а не на їх фінансування;
наявність прогалин у формалізації методу. Перераховані вище недоліки BSC легко усуваються
шляхом модифікації або інтеграції з іншими системами, а також з використанням декількох або
однієї альтернативної моделі.

Отже, відповідно до вимог застосування системи BSC, сучасні підприємства в праві само-
стійно вибирати оптимальний для них перелік перспектив, використовуючи при цьому готові моделі
збалансованої системи показників або власні рішення. На нашу думку, у контексті дослідження
доцільно побудувати адаптовану збалансовану модель оцінювання показників ефективності, яка
включає ресурси, бізнес-процеси та відношення зі споживачами (рис. 1).

Класична збалансована модель Адаптована збалансована модель

Фінансова ефективність

Ефективність роботи з персоналом

Ефективність внутрішніх процесів

Ефективність навчання й інновацій

Ресурсна ефективність

Ефективність внутрішніх процесів

Ринкова ефективність

Рис. 1. Адаптована збалансована модель оцінювання ефективності (Складено автором)

Компіляція цих обраних базових перспектив та наступний вибір їх у якості складових майбут-
ньої системи ефективності підприємства, формування стратегії, потенціалу конкурентоспромож-
ності здійснюється під впливом наступних факторів:

 науково-технічного прогресу, що дозволив по-новому оцінювати бізнес процеси в системі
«клієнт — інформація — товар»;

 проходження девізу «задоволення потреб покупців — основний фактор успіху», що є й одно-
часно передумовою життєздатності (прибутковості) галузі та підприємств, які входять до нього;

 пріоритет людського капіталу в системі факторів виробництва як ланки, яка приймає уп-
равлінські та фінансові рішення для досягнення поставлених цілей;

 вивчення соціально-психологічного поводження (розвиток систем стимулювання та моти-
вації) людини як клієнта «системи масового обслуговування» та інтеграція отриманих результатів
з економічною теорією вибору;

 конкурентна перевага виростає з перевищення споживчої цінності, яку підприємство може
створити для покупців своєї продукції, витрат на її створення.

ВИСНОВКИ
Отже, особливе місце в забезпеченні ефективності діяльності підприємств займає оцінка. Оцін-

ка рівня забезпечення ефективності діяльності підприємств — важливий елемент процесу управ-
ління підприємством, що виступає специфічним інструментом вибору подальшого розвитку
підприємства. Таким чином, створення нової концепції управління підприємством, що забезпе-
чить вдосконалення основних управлінських процесів вимагає аналізу сучасного досвіду підходів
щодо оцінки ефективності діяльності підприємств. Подальший розвиток теорії систем управлін-
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ня, впровадження сучасних моделей вдосконалення управління у практичну діяльність підприємств
дозволять вирішенню багато якісних задач ефективності управління.

Рішення проблеми об’єктивної оцінки економічної ефективності діяльності підприємств не-
розривно пов’язане з встановленням якісних і кількісних ознак економічної ефективності, підви-
щенням темпів росту ефективності виробництва, тобто із цілою системою критеріїв і показників
ефективності. Незважаючи на те, що питання економічної ефективності розглядаються у вітчиз-
няній і зарубіжній літературі досить інтенсивно, проблема вимірювання ефективності діяльності
підприємств залишається актуальною, що має потребу в нових дослідженнях. Оцінювання та ви-
мірювання ефективності дозволяє досліджувати механізм процесу управління діяльністю підпри-
ємства, допомагає встановити рівень відповідності системи управління зовнішньому середовищу
й об’єкту, а також сприяє виявленню відхилень у функціонуванні самої системи. У сучасних умо-
вах оцінювання ефективності діяльності є тим «імпульсом зворотного зв’язку», на підставі яко-
го визначається зміст стратегії та тактики розвитку підприємства в майбутньому. Відсутність
об’єктивної, своєчасної оцінки вимірювання неминуче веде до погіршення ефективності управ-
ління підприємством. Отже, оцінювання ефективності діяльності підприємств є одним з найваж-
ливіших інструментів підвищення їх діяльності. Це обставина особливо актуальна в сучасності,
оскільки досягнення відповідного рівня економічної ефективності підприємства забезпечить його
виживання та функціонування на ринку.
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