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Пpоaнaлiзовaно та обгрунтовано зaгaльнi засади методiв оцшки ефективносп yпpaвлiння 
дiяльнiстю пiдпpиемствa для забезпечення всебiчного та об'ективного оцшювання з ура-
хуванням сучасних тенденцш розвитку методологи наукових дослiджень. Показано, що 
проблема визначення ефективносп шдприемства та поппуку шляxiв !! шдвищення е дуже 
складною, оскшьки будь-яке шдприемство е складною системою, яку важко спростити, 
не втративши при цьому !! суттевих характеристик. Запропоновано ряд дш щодо визна
чення оцшки ефективносп дiяльностi пiдпpиемствa з урахуванням його специфiки. 
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Вступ. Ефективнють е одшею з головних характеристик результати-
вносп yпpaвлiння дiяльнiстю пiдпpиемствa, що зумовлюе необxiднiсть !! 
поглибленого вивчення. Забезпечення ефективностi якраз пов'язано з його 
оцiнювaнням. Проте сьогодш питання визначення ефективностi е диску-
сiйними. Розв'язання питань шдвищення та шдтримки ефективностi 
yпpaвлiння дiяльнiстю пiдпpиемствa неможливо без комплексного оцшю
вання !! piвня. Результати такого оцшювання дозволяють встановити мас
штаб i змшу напрямку в управлшш дiяльнiстю пiдпpиемствa, передбачати 
!х вплив на ключовi фyнкцiонaльнi пiдсистеми шдприемства, ухвалювати 
вiдповiднi yпpaвлiнськi piшення щодо шдвищення та шдтримки piвня ефе
ктивносп yпpaвлiння дiяльнiстю, обирати методи, способи, инструмента 
yпpaвлiння дiяльнiстю шдприемства. Ця тема е доволi актуальною для по-
дальшого !! aнaлiзy. 

Оцiнюння ефективностi yпpaвлiння дiяльнiстю шдприемства перед-
бачае собою проблему вибору методу, на пiдстaвi якого вона мае здшсню-
ватись. Проблемам оцшювання ефективносп управлшня дiяльнiстю шдп-
риемства присвячеш пpaцi багатьох вiтчизняниx та зapyбiжниx учених,а 
саме: З.П. Румянцевой, Дж.К. Лафти , А.Н. Тщенко, Н.А. Кизим, 
Я.В. Догадайло , Р.С. Каплана, Д.П. Нортона , Мазура, В.Д. Шашро, 
Н.Г. Ольдерогге. Принциповим в aнaлiзi ще! проблеми з позицiй системно
го шдходу е те, що в самому трактуванш поняття ефективностi до цього 
часу вщсутня чiткa визначешсть. У сеpедовищi вчениx-економiстiв спосте-
ршаються сyттевi pозбiжностi в pозyмiннi сутносп цiе! кaтегоpi!, методiв !! 
сусшльного облiкy, кpитеpi!в i покaзникiв. 

Мета статп - aнaлiз науково-методичних шдщщв до оцiнювaння 
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ефективносп дiяльностi шдприемств та в обгрунтуванш вибору методу 
оцшювання ефективносп управлшня дiяльнiстю шдприемства. 

Результати дослщжень. Оцшка ефективносп дiяльностi шдприемс-
тва, як правило, грунтуеться на aнaлiзi piзниx фiнaнсовиx покaзникiв, таких 
як чистий прибуток, рентабельнють швестицш, ринкова вартють шдпри
емства. Завдання визначення ефективносп виникае в piзниx ситуащях, i 
його paцiонaльне виpiшення в конкретних умовах передбачае застосування 
тих чи шших пiдxодiв або методик. Можна видшити таю зaгaльнi напрями, 
за якими визначаеться ефективнють: 

1. Оцшювання ефективносп виробництва з метою забезпечення оп
тимально! стратеги управлшня ним. У межах цього напряму дослщжуеть-
ся, насамперед, ефективнють використання ресуршв шдприемства. 

2. Оцшювання ефективносп шдприемства з метою визначення його 
привабливосп як потенцшного об'екта швестування. Таке оцшювання може 
здшснюватися самим шдприемством, потенцшним iнвестоpом або ж для за
безпечення об'ективносп - незащкавленою оpгaнiзaцiею. При цьому порт-
фельнi iнвестоpи, як правило, задовольняються фшансовими показниками 
ефективностi, а стратепчних здебшьшого цiкaвить комплексна !! оцшка. 

3. Оцшювання ефективносп шдприемства на мaкpоpiвнi з боку дер-
жави. Не слщ вважати, що цей напрям стосуеться виключно радянських 
чашв, хоча об'ективно в тi часи спостершався pозквiт дiяльностi в цьому 
напрямг Але i в умовах ринку завдання такого плану виршуються, хоча, 
звичайно, в шших масштабах[1]. 

У визначенш покaзникiв ефективностi науковщ пiшли piзними шля
хами. Представники одного з них вважають за дощльне нехтувати необхцг-
нiстю отримання едино! оцiнки й будувати систему показниюв ефективнос-
тi. А остаточний висновок, на !хню думку, мае зробити експерт, який аналь 
зуе цю систему показниюв, враховуе певш неформальш обставини, власний 
досвiд, можливо, iнтy!тивнi мipкyвaння, прогнози i на бaзi всього цього ро-
бить висновок. шшп вченi пропонують вщразу обмежити множину фaктоpiв 
впливу й визначати комплексний показник ефективносп. С, звичайно, i пев-
нi компромюш пiдxоди. Так, наприклад, вiдомi методики, у яких спочатку 
визначаеться система показниюв, а попм до не! застосовуються певш пра
вила згортання для отримання штегрально! оцшки. Серед пpибiчникiв еди
ного показника е таю, котpi будують нaстiльки складний комплексний пока
зник, що вш за широтою охоплення вxiдниx пapaметpiв фактично не посту-
паеться системам показниюв. Кpiм того, pозpобленi й ситуацшш алгоритми, 
якi дають змогу обирати той чи iнший комплексний показник на бaзi попе-
реднього aнaлiзy певних характеристик пiдпpиемствa. 

Анaлiз piзниx наукових джерел виявив, що для оцшювання ефектив
носп управлшня суб'ектами ринково! економiки використовуються piзно-
мaнiтнi методи, серед яких найбшьш поширеними е методи поpiвняння, 
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метод угрупувань, методи математично! статистики, матричний метод, ме¬
тод факторного aнaлiзy, ранговий метод, рейтинговий метод, методи екс-
пертних оцшок, метод нечгтко! логiки, метод нейроних мереж. Пpоaнaлiзy-
емо iснyючi методи оцшювання ефективносп управлшня. 

Метою першо! групи методдв е отримання результапв поpiвняння 
покaзникiв, що вiдобpaжaють ефективнють управлшня. Видигяють метод 
динaмiчного i метод просторового поpiвняння [3]. Цд методи нaпpaвленi на 
вивчення вше! сукупносп покaзникiв i дозволяють дати характеристику pi-
вня ефективностi управлшня дiяльнiстю пiдпpиемствa безпосередньо по 
виявлених вщхиленнях фактичних знань вiд базових. Вадою цих методiв е 
неоднозначна штерпретащя piвня ефективностi yпpaвлiння дiяльнiстю у 
paзi одночасного полiпшення кшцевих pезyльтaтiв за одними показниками 
i погipшення по iншиx. 

Метод угрупувань е одним iз способiв здшснення рейтингово! оцiнки 
ефективностi yпpaвлiння дiяльнiстю пiдпpиемствa. Вiн полягае у видшенш 
серед сyкyпностi дослiджyвaниx пiдпpиемств однорщних груп по будь-
яким загальним ознакам. Отpимaнi при цьому оцшки мютять в собi харак
теристики окремих шдприемств як типових представниюв свое! групи, а 
також характеристики !х положення як в межах свое! групи, так i серед ш-
дприемств, що вивчаються [3]. 

В свою чергу, колектив укра!нських вчених на чолi з О.1. Богатовим 
[5] пропонують рейтинговий метод оцшювання ефективносп управлшня 
шдприемством на пiдстaвi оцiнювaння так званого комплексного финансо
вого мyльтиплiкaтоpa, що характеризуе «стан шдприемства в щлому». Цей 
мультишпкатор визначаеться майновим станом шдприемства, його фшан-
совою спйкютю, плaтоспpоможнiстю, дiловою aктивнiстю, пpибyтковiстю. 
В той же час використання даного мультиплшатора не дозволяе оцшити 
ефективнють управлшня дiяльнiстю в щлому, оскшьки в його склад вхо-
дять лише фiнaнсовi показники, якi вщображають кiнцевi результати дiя-
льностi, але не дозволяють оцшити ефективнють управлшня маркетинго
вой), кадровою, шноващйною дiяльностями. 

Методи математично! статистики дозволяють побудувати модель, в 
якш вiдобpaжено зaлежнiсть одного показника вщ сyкyпностi iншиx, що 
його визначають [3]. Слщ зазначити, що використання м е п щ в математич-
но! статистики для оцшювання ефективносп управлшня дiяльнiстю в щ-
лому ускладнюеться великою кшькютю необxiдно! початково! iнфоpмaцi! i 
неможливiстю встановлення взaемозв'язкiв мiж вшма показниками. 

Ефективнiсть yпpaвлiння дiяльнiстю е складною бaгaтокpитеpiaль-
ною характеристикою, тому необхцщо вибрати такий метод !! оцiнювaння, 
який врахував би вш склaдовi елементи, дав би комплексний результат i 
дозволив би aнaлiзyвaти змiни, що вiдбyвaються в управлшш дiяльнiстю 
пiдпpиемствa. 
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Шдприемство е вщкритою системою, яка взaемодiе iз зовнiшнiм се-
редовищем, тому оцшювання ефективносп управлшня шдприемством мае 
проводитися на основi оцiнок зовшшньо! та внyтpiшньо! ефективностi 
yпpaвлiння. 

Оцшювання внутршньо! ефективностi yпpaвлiння пiдпpиемством 
мае грунтуватися на yзaгaльненiй оцiнцi ефективносп за окремими елеме-
нтами, що складають цiлiснy систему yпpaвлiння шдприемством. 

Показники оцшки ефективносп управлшня шдприемством подь 
ляються на юльюсш та яюсш. Кiлькiснi показники визначаються шля
хом розрахунку та застосовуються в оцшюванш таких складниюв ефек
тивносп yпpaвлiння як ефективнiсть керуючо! шдсистеми yпpaвлiння 
(оцiнювaння ефективностi yпpaвлiнського персоналу, оргашзащйно! 
структури yпpaвлiння, теxнологi! управлшня) та ефективнють керовано! 
пiдсистеми [2]. 

Якюш показники отримують шляхом експертних ощнок, !х застосо-
вують в оцшюванш ефективностi оpгaнiзaцiйно! культури в межах визна
чення ефективносп керуючо! шдсистеми управлшня та в оцшюванш зов-
ншшьо! ефективностi yпpaвлiння шдприемством за вшма складниками [4]. 

Кшькюш та якiснi показники мають встановлюватися не менш шж за 
два звгтних пеpiоди, що дае можливють визначати !х констатуюче значення 
та динамжу з метою врахування чинника часу при оцшюванш ефективнос-
п yпpaвлiння пiдпpиемством. Констатуюче значення показника визнача
еться за алгоритмом розрахунку, а динамжа - за темпом приросту показ
ника вцшовцшо до попереднього перюду. 

Для оцшювання внутршшьо! ефективносп управлшня дiяльностi 
шдприемством використовуеться модель дiaгностики таких показниюв 
ефективносп: виробничо! дiяльностi, використання необоротних акти-
вiв, використання трудових pесypсiв, використання мaтеpiaльниx ресур-
сiв, використання фшансових pесypсiв, pозpaxyнкiв з дебiтоpaми i кре¬
диторами. 

Статичний aнaлiз цих показниюв покаже досягнутий piвень ефектив-
носп дiяльностi пiдпpиемствa. Ретроспективний, оперативний, прогнозний 
та комплексний aнaлiз через визначення фaктоpiв впливу на ефективнiсть 
дiяльностi пiдпpиемствa буде iндикaтоpом виявлення трансформацшних 
пpоцесiв вiдтвоpення pесypсiв пiдпpиемствa, а оцшка управлшня ефектив-
нiстю дiяльностi пiдпpиемствa через методи монiтоpингy, експрес-
дiaгностики та моделi «результат-витрати» дасть об'ективне визначення 
ефективностi дiяльностi шдприемства [8]. 

Ефективнють функцюнування кожного шдприемства залежить на
самперед вщ того, вщповщають чи не вiдповiдaють управлшсью piшення 
реальному стану ринкового середовища господарювання (з урахуванням 
власного потенцiaлy пiдпpиемствa). Базою для обгрунтування i прийняття 
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оптимальних управлшських piшень мае бути дiaгностикa ефективностi дь 
яльностi пiдпpиемствa, етапи якого подано на рис. 1. 

НИ 
Анaлiз 

трансформацию^ 
пpоцесiв ввдтворення 

pесypсiв щдприемства 

Горизонтальний 
aнaлiз: 

Ретроспективний 
Оперативний 

Оцiнкa yпpaвлiння 
ефективнстю дiяльност 

щдприемства 

Методи: 
1.Монiтоpинг 

2.Експрес^агностика 

Показники 
ефективностi: 
• виробничо! 
дiяльностi; 

• використання необо-
ротних акта^; 

• використання трудо
вих ресур^; 

• використання 
мaтеpiaльниx pесypсiв; 

• використання 
фiнaнсовиx pесypсiв. 

ни Прогнозування 
пiдвищення ефективностi 
дiяльностi щдприемства 

Реaлiзaцiя зaxодiв щодо тдвищення ефективносп 
дiяльностi 

Рис. 1 - Етапи дiaгностики ефективностi дiяльностi пддприемства 

3овнiшня ефективнiсть yпpaвлiння розглядаеться з погляду викорис
тання зовнiшнix можливостей пiдпpиемствa. Ця складова значною мipою 
зумовлена станом оpгaнiзaцiйного оточення, особливо його шститущйни-
ми складовими i здaтнiстю пiдпpиемствa пристосовуватись до його змш, 
тому його ще називають адаптивним управлшням. 

Росiйськi вченi шд адаптивним yпpaвлiнням pозyмiють щлеспрямо-
ваний, психозбершаючий, ресурсозабезпечений процес взaемодi! керуючо! 
i керовано! пiдсистем iз досягнення планованого результату з врахуванням 
!х особливостей та середовища [6]. 
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Розробка питань адаптивного управлшня ефективнютю пов'язана з 
необxiднiстю вивчення мiкpоекономiки,теоpi! оргашзацш i теоpi! еволющ! 
пiдпpиемствa, що забезпечують !х виживання i розвиток, теорп економiч-
них iнститyтiв, що значною мipою визначають стан зовншшього середо-
вища. Особливо значимими е питання, пов'язан з aнaлiзом форм адаптащ! 
пiдпpиемствa, розкриття нaпpямiв необхщних змiн в дiяльностi шдприемс-
тва i !х взаемозв'язку. Важливим е aнaлiз пiдсyмкiв процесу aдaптaцi! шд
приемства, визначення глибини яюсних зрушень в !х виpобничiй i оргаш-
зaцiйнiй стpyктypi [7]. 

При оцшюванш ефективностi yпpaвлiння дiяльнiстю пiдпpиемствa 
необхцшо грунтуватися на великiй кiлькостi часткових показниюв, яю вг-
дображають piзнi аспекти yпpaвлiння дiяльнiстю. 

Висновки. Таким чином, розглянута система методдв до визначення 
ефективносп вже сама по собi значною мipою розкривае основн напрями 
пошуку pезеpвiв пiдвищення ефективносп дiяльностi пiдпpиемствa. 1сну-
ючi методи до оцшювання ефективносп управлшня дiяльнiстю шдприемс
тва не дозволяють розглядати ефективнють як комплексну характеристику 
управлшня дiяльнiстю. Це пов'язано з тим, що кожен з розглянутих мето-
дiв не враховуе впливу вшх чинниюв фyнкцiонaльниx пiдсистем. 

Вибip конкретного методу для оцшювання ефективносп управлшня 
дiяльнiстю шдприемства визначаеться наступними кpитеpiями: штерпре-
тaцiя pезyльтaтiв, виявлення слабких сторш, piзномaнiтнiсть покaзникiв, 
кiлькiсть аналгтиюв, витрати часу, фiнaнсовi витрати, piвень об'ективностi, 
достyпнiсть використання, опеpaтивнiсть застосування, поширенють за-
стосування, достyпнiсть програмного продукту, достовipнiсть pезyльтaтiв. 

Проблема визначення ефективносп шдприемства та пошуку шляxiв 
!! пiдвищення е дуже складною. Адже будь-яке шдприемство - це складна 
система, яку важко спростити, не втративши при цьому !! суттевих харак¬
теристик. Тому сподiвaтися, що можна дютати просту й легко зрозумшу 
схему aнaлiзy, яка давала б змогу отримувати бажаний результат в ytix ви-
падках, було б не зовшм правильно. 

Результат aнaлiзy полягае в pозpобцi комплексного оцшювання ефе
ктивносп управлшня шдприемством. 

Головною особливютю проведених дослщжень е те, що на основi 
отриманих pезyльтaтiв пiдпpиемство може покращити роботу та фшансо-
вий стан шдприемства чи впровадити деяю змши. 

Перспективами подальшого розвитку в цьому напрямку е досль 
дження шших методiв оцшки ефективносп з метою стабшзащ! та пода
льшого тдвищення ефективносп дiяльностi шдприемства. 
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