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ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Сучасний механізм управління підприємством розглядається переважно

в руслі підвищення ефективності. Необхідність підвищення ефективності управ-

ління обумовлена збільшенням швидкості подій, що відбуваються в на-

вколишньому середовищі, збільшенням рівня конкуренції на ринку та гло-

балізацією.

Подібні зміни вимагають застосування сучасних інструментів, а еконо-

мічна модернізація забезпечується за рахунок впровадження скоєних форм управ-

ління. Необхідність модернізації систем управління вітчизняних підприємств

в сучасних умовах багато в чому визначається також завданнями перспективи

підвищення їх конкурентоспроможності та досягнення стійкості розвитку.

Визначення поняття «ефективність управління» характеризують його і як

економічну категорію, і як категорію, що містить оцінку кінцевого результату

роботи організації, що залежить від управлінських рішень.

Проблемі оцінки ефективності управління присвячені численні літературні

джерела [1; 2; 5], але вона так і залишається не до кінця дослідженою й недос-

татньо повно розробленою як в теоретичному аспекті, так й в методичному

плані (табл. 1). 

Неможливо скласти цілісну картину ефективності управління, не розглянув-

ши підприємство під різними ракурсами.

Загальна ефективність управління підприємством складається з ефективності

управління окремими функціональними підсистемами – маркетингом, людськими
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ресурсами, фінансовими ресурсами, виробництвом, логістикою і т. д., а також

в значній мірі залежить від того, як збалансоване управління всіма підсистемами

на рівні генерального менеджменту [4]. 

Таблиця 1. Порівняльний аналіз методик оцінки ефективності діяльності

Методика Характеристика методу
Оцінка кінцевих результатів діяльності комерційного
підприємства за допомогою економічних показників,
показників ліквідності, фінансової стійкості, плато-
спроможності, рентабельності, інвестиційні та струк-
тури балансу

Оцінка даним методом виконується
тільки за допомогою ряду еконо-
мічних і фінансових показників,
а також показників ділової актив-
ності

Ключові показники ефективності: прибуток, виручка
(обсяг продажів, реалізованої продукції), рентабель-
ність обсягу продажів, частка завойованого цільового
ринку, ефективність використання інвестицій (залуче-
ного капіталу), ринкова вартість бізнесу, NPV, вироб-
лення на одного продавця

Відображення поточних економіч-
них результатів, обсягів продажів
і прибутку. Наявність ряду показ-
ників у зведеній статистичної звіт-
ності

Комплексний аналіз господарської діяльності під-
приємства: виробництво та реалізація продукції, вико-
ристання трудових ресурсів й фонду оплати праці,
використання основних засобів та матеріальних ре-
сурсів, аналіз собівартості, аналіз фінансових резуль-
татів діяльності та фінансового стану підприємства

Детальний аналіз результатів гос-
подарської діяльності, широке за-
стосування метода горизонтально-
го і вертикального аналізу, орієн-
тованість на пошук резервів

Система збалансованих показників Заснована на баченні стратегії, що
відображає найбільш важливі ас-
пекти бізнесу

Ключові показники ефективності (Кей Performance 
Indicators, KPI) 

Система тісно пов’язана з підходом
«управління за цілями»

Звіт про вартість (Value Reporting), що включає: огляд
ринку, стратегію створення вартості, управління вар-
тістю, платформу створення вартості

Охоплює стратегічні напрями оцінки

Також ефективність управління підприємством розглядається під стратегіч-

ним і оперативно-тактичним кутом зору.

Аналіз розглянутих в табл. 1 підходів дозволяє зробити висновок про наяв-

ність ряду недоліків:

− досить часто поняття «ефективність діяльності» розглядається тільки

з позиції оцінки результатів фінансово-економічної діяльності;

− відсутні обґрунтовані рекомендації щодо вибору бази порівняння для

аналізованих груп показників;
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− за значною кількістю показників, що включаються до переліку оцінки,

неможливо сформулювати підсумковий висновок про результати ефективності

підприємства;

− відсутні способи, інструменти та методи, що демонструють внесок стра-

тегічного і маркетингового аналізу, а також маркетингових інструментів в підви-

щення ефективності діяльності підприємства [3]; 

− пропоновані методики складно використовувати підприємствам-конку-

рентам або іншим особам, оскільки більша частина показників може бути

отримана тільки в зведеному вигляді та є комерційною таємницею.

Таким чином, для оцінки ефективності управління підприємствами пропо-

нується на першому етапі використання розглянутих підходів, які можуть бути

основою для виконання зазначених робіт за допомогою статистичних даних. На

наступному етапі доцільно проведення глибинних інтерв’ю з експертами, опиту-

вання фахівців для з’ясування узгоджених думок по ситуації та їх аналіз, а також

отримання характеристик про роль стратегічного аналізу та застосування марке-

тингових інструментів для підвищення ефективності управління підприємс-

твами.
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