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АНОТАЦІЯ  

Трут О. О. Управління результативністю організації: теоретико-

методологічні та прикладні засади. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності).  Львівський торговельно-економічний університет, 

Львів, 2019. 

Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретико-методологічних засад 

та прикладних інструментів управління результативністю організації. 

Узагальнено концептуальні засади та теоретичні основи управління 

індивідуальною та груповою результативністю. Розкрито еволюцію, сучасні 

концепції та моделі управління результативністю організації. Концепцію 

результативності обґрунтовано сучасним етапом розвитку теорії економічної 

ефективності, орієнтованої на врахування нових факторів створення вартості 

організації, нові механізми її забезпечення та інтеграцію різних функціональних 

сфер діяльності. Виявлено спільні та відмінні ознаки дефініцій “результативність” і 

“ефективність” і доказано, що “результативність” є узагальнюючою категорією 

наукового менеджменту, яка характеризує ступінь досягнення поставлених цілей 

або ступінь реалізації стратегії організації, а “ефективність” – одним із критеріїв її 

оцінки використання ресурсів. 

Побудовано піраміду результативності, яка наочно демонструє 

взаємозв’язок її видів в системі менеджменту організації, залежно від рівнів 

управління організацією. Обґрунтовано складові елементи системи управління 

індивідуальною та груповою результативністю. Проаналізовано і уточнено 

концептуальні засади управління результативністю працівників організації, 

дотримання яких і гнучке застосування лінійними менеджерами забезпечує успіх 

сучасної організації. Узагальнено, сучасна система управління результативністю 

організації віддзеркалює діалектичний розвиток, аналіз й відбір наукових 
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концепцій, технологій та методів менеджменту на всіх етапах історичного 

розвитку з урахуванням нинішніх соціально-економічних реалій.  

Доказано структуру вартості організації як концептуальну основу 

вимірювання її результативності, оскільки її компоненти зводять воєдино 

фактори досягнення успіху – унікальні для кожної організації показники 

випереджального оцінювання. Досліджено структуроутворюючі фактори 

формування результативності сучасних організацій і визначено зміст управління 

результативністю – це управління ключовими факторами її успіху, тобто 

управління конкурентними перевагами. Обґрунтовано методологію, критерії та 

показники вимірювання індивідуальної та групової результативності.  

Доведено, критеріями результативності організації є найбільш значущі 

характеристики факторів досягнення результатів, згідно з якими повинна 

здійснюватися оцінка отриманих результатів. Аргументовано формування критеріїв 

управління результативністю здійснювати за допомогою методу “дерева критеріїв”, 

аналогічно методу “дерева цілей”. Рекомендовано систему критеріїв 

результативності організації: дієвість планів, економічність, якість, 

продуктивність, якість трудового життя, прибутковість, інноваційність 

доповнити узагальнюючою ознакою, що відображає ринкову позицію 

організації, – конкурентоспроможністю. Виявлено, менеджери обстежених 

нами торговельних підприємств ТОВ “ВМВ Холдінг”, ТОВ “Епіцентр”, ТОВ 

ТВК “Львівхолод”, ТОВ “Купава-5”, залежно від їх організаційного статусу в 

ієрархії управління, в цій або іншій формі вимірюють і контролюють один або 

більше з перелічених критеріїв результативності. У кожному дослідженому 

торговельному підприємстві функціонують системи вимірювання 

результативності з властивими для традиційних систем недоліками. Втім, 

критерії та показники результативності є засобами менеджменту та факторами 

мотивації персоналу цих торговельних підприємств.  

Групою експертів з науковців і практиків у сфері торговельного 

менеджменту за допомогою методу мозкового штурму визначено перелік 

критеріїв і відповідних показників управління результативністю торговельних 
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організацій і підприємств. Для вимірювання та прогнозування результативності 

досліджених торговельних підприємств застосовано полікритеріальний підхід. 

В якості параметрів оптимізації обрано чистий прибуток і товарооборот 

підприємств. Узагальнено організаційні основи вимірювання індивідуальної і 

групової результативності з використанням методики “особистої карти 

збалансованих показників”. 

Розроблено концептуальну модель процесного управління результативністю 

організації. Обґрунтовано лінійного менеджера організації як суб'єкта цього 

процесу та визначено необхідний (мінімальний) і достатній рівні його професійних 

компетенцій. Модифіковано матрицю професійних компетенцій управлінських 

працівників стосовно управління індивідуальною та груповою результативністю. 

Здійснено конкретизацію загальних функцій управління щодо 

результативності та обґрунтовано такі операції: планування індивідуальної 

результативності; організування забезпечення результативності; мотивування 

персоналу до результативності; моніторинг і оцінка результативності працівників. 

Доведено, ретельне планування індивідуальної результативності працівників є 

однією з визначальних передумов результативності організації. Втім в 

досліджених торговельних підприємствах розробляють індивідуальні плани 

роботи на рік, квартал, місяць, які є переліком індивідуальних завдань, 

доведених централізовано до робочих місць працівників.  

Виявлено, мотивація є необхідною умовою забезпечення 

результативності, а система управління результативністю – мотивує 

працівників до досягнення особистих цілей і цілей організації. Для підвищення 

результативності тарифноїֹ системи оплати праці менеджменту досліджених 

торговельних підприємств рекомендовано збільшити її частку в структурֹі 

оплати праці відповідֹно до загальноֹєвропейських стандартֹів. Досвід 

зарубіжнֹих країн свідчитьֹ про те, що доцільниֹм є зменшеннֹя постійноֹї частини 

заробітнֹої плати до 50-60%, а збільшенֹня змінної – до 40-50%.  

Доведено, необхідною умовою забезпечення безперервності та циклічності 

процесу управління результативністю є моніторинг та оцінка результативності на 
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фактичних даних зворотного зв'язку. 

Встановлено, що цикл управління результативністю організації об’єднує 

процеси планування і виконання стратегії організації. Виявлено, управління 

виконанням стратегічних планів приблизно у 5–10 разів є більш трудомістким, 

ніж розробка стратегії організації. Обґрунтовано, рушійним механізмом та 

інтегруючою системою стратегічного управління і щоденних оперативних дій 

персоналу є система управління результативністю організації. Система 

трансформує місію організації в основні стратегічні напрямки розвитку, формулює 

стратегічні цілі та визначає основні фактори досягнення успіху, які доводяться до 

відома всіх співробітників.  

Доведено, система управління результативністю орієнтує менеджмент і 

групи працівників на створення вартості та створює таку ділову атмосферу, в 

якій менеджери і персонал виявляють справжню зацікавленість в досягненні 

результатів. Очевидними перевагами цієї системи є інтеграційний процес 

планування, розподілу ресурсів і складання бюджету та можливість кількісно 

оцінити результативність планування витрат за допомогою ключових показників 

результативності.  

Обґрунтовано системний взаємозв’язок концепцій збалансованої системи 

показників та управління результативністю у забезпеченні виконання стратегії 

організації. Доказано, синергетичним ефектом від впровадження інструментів 

збалансованої системи показників та системи управління результативністю є 

відповідна поведінка працівників та їх груп, спрямована на виконання стратегії 

організації. 

Аргументовано, сучасні менеджери працюють у напрямку стратегічного 

інформаційного процесу. Доведено, в інформаційний системі виконання 

стратегії організації визначальним є постійний зворотний зв’язок з подвійною 

петлею, який забезпечує збір інформації про перебіг реалізації стратегії і 

перевірку гіпотези про взаємозв’язок стратегічних цілей та ініціатив.  

Виявлено передумови та фактори управління результативністю 

торговельних організацій і підприємств в Україні. Обґрунтовано організаційні 
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засади формування систем управління результативністю приватних і 

кооперативних торговельних організацій і підприємств. Доказано, найбільш 

агрегованим показником, який акумулює в собі вплив зовнішніх та внутрішніх 

умов торговельної діяльності є обсяг товарообороту. Результати кореляційного 

аналізу засвідчують пряму сильну залежність обсягу товарообороту від рівня 

валового внутрішнього продукту та середньої заробітної плати. Аргументовано, 

значний ріст заробітної плати за останні роки та перспективи її зростання дають 

підстави менеджменту торговельних підприємств очікувати на підвищення 

результативності торговельної діяльності.  

Виявлено, системи управління результативністю в досліджених 

торговельних підприємствах ТОВ “ВМВ Холдінг”, ТОВ “Епіцентр”, ТОВ ТВК 

“Львівхолод”, ТОВ “Купава-5” – різні, втім, всі вони є багатокритеріальними, 

раціональними та прагматичними. Доведено, важливим етапом формування 

системи управління результативністю торговельних підприємств є 

прогнозування результативності. Уточнено, дуже висока статистична 

достовірність параболічних моделей прогнозованих показників 

результативності є перевагою перед лінійною та експоненціальною. 

З’ясовано, управління результативністю кооперативних торговельних 

організацій і підприємств ґрунтується на критеріях і показниках, властивих 

приватним. Доказано підвищення результативності кооперативних 

торговельних організацій і підприємств можна забезпечити лише на основі 

глибоких інноваційних змін діючої системи управління і становленням 

кооперативного менеджменту. Результативний розвиток досліджених 

роздрібних торговельних організацій і підприємств уповільнюють зовнішні 

чинники, втім, вони мають перспективи подальшого успішного розвитку. 

Обґрунтовано резерви і напрямки підвищення їх результативності. 

Ключові слова: ефективність, концептуальні засади, критерії управління, 

лінійний менеджер, менеджмент, організація, показники результативності, процес 

управління, результати, результативність, стратегія, стратегічна карта, торговельні 

організації, торгові підприємства, управління результативністю, фактори, цілі. 
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ABSTRACT 

Trut O. O. Management of Organizational Performance: Theoretical, 

Methodological and Applied Principles. – Qualifying scientific work as a manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Economics in specialty 08.00.04 – 

Economics and Management of Enterprises (by types of economic activity).  

Lviv University of Trade and Economics, Lviv, 2019. 

The dissertation is devoted to the substantiation of theoretical and 

methodological foundations and applied tools for managing the performance of an 

organization. Conceptual principles and theoretical fundamentals of managing 

individual and group performance are generalized. The evolution, modern concepts 

and models of organizational performance management are revealed. The concept of 

performance is substantiated by the modern stage of development of the theory of 

economic efficiency which is focused on considering new factors of cost creation of 

an organization, new mechanisms for its provision and integration of various 

functional spheres of activity. Common and distinctive features of the definitions 

“performance” and “efficiency” are identified and it is justified that “performance” is 

a generalizing category of scientific management which characterizes the degree of 

achievement of the set goals or the degree of realization of an organization’s strategy, 

and “efficiency” is one of the criteria of its evaluation of resource use. 

A performance pyramid has been constructed that demonstrates the 

relationship of its types in the organization’s management system, depending on the 

organization’s management levels. The components of the system of individual and 

group performance management are reasoned. The conceptual principles of 

performance management of the organization’s employees are analysed and 

specified, the compliance with which and flexible application of which by line 

managers ensures success of a modern organization. In a generalized sense, the 

modern system of performance management of an organization reflects the dialectical 

development, analysis and selection of scientific concepts, technologies and methods 

of management at all stages of its historical development taking into account the 

current socio-economic realities. 
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The cost structure of an organization as a conceptual basis for measuring its 

performance is justified, inasmuch as its components bring together the factors of 

success – unique for each organization indicators of anticipatory evaluation. 

Structural factors of formation of modern organizations’ performance are investigated 

and the content of performance management is defined – it is the management of key 

factors of its success, i.e. the management of competitive advantages. The 

methodology, criteria and indicators for measuring individual and group performance 

are substantiated. 

It is proved that criteria of organizational performance are the most significant 

characteristics of the factors of result achievement, according to which the obtained 

results should be evaluated. The formation of performance management criteria is 

argued to be performed using the “criteria tree” method, analogous to the method of 

the “tree of objectives”. The system of criteria for the organization’s performance is 

recommended: effectiveness of plans, efficiency, quality, productivity, quality of 

working life, profitability, innovation to be supplemented with a generic feature that 

reflects the market position of an organization – competitiveness. The managers of 

the surveyed trade companies VMV Holding LLC, Epicentr LLC, Trade 

Manufacturing Company Lvivkholod LLC, Kupava-5 LLC were found to measure 

and control in some form one or another of the listed criteria of performance, 

depending on their organizational status in the hierarchy of management. In each of 

the surveyed trade enterprises, there function performance measurement systems with 

peculiar to traditional systems disadvantages. However, performance criteria and 

indicators are management tools and motivating factors for the staff of these trade 

enterprises. 

A group of experts including scientists and practical workers in the field of 

trade management, using the method of brainstorming, determined a list of criteria 

and relevant indicators of managing the performance of trade organizations and 

enterprises. The polycriterium approach was used to measure and foresee the 

performance of the studied trade enterprises. The net profit and turnover of 

enterprises were chosen as optimization parameters. Organizational basics of 
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measuring individual and group performance using the Balanced Scorecard 

methodology are summarized. 

A conceptual model of process-based management of organizational 

performance is developed. The line manager of an organization as the subject of this 

process is substantiated and the necessary (minimum) and sufficient level of his/her 

professional competencies is determined. The matrix of professional competencies of 

managers in terms of the management of individual and group performance has been 

modified. 

Specification of general management functions in regard to performance is 

made and the following operations are substantiated: individual performance 

planning; organizing of performance assurance; motivating staff to be effective; 

monitoring and evaluating of employees’ performance. It is proved that careful 

planning of employees’ individual performance is one of the decisive prerequisites 

for organizational performance. However, the surveyed trade companies develop 

individual plans of work for the year, quarter, month which are a list of individual 

tasks brought centrally to workplaces of employees. 

It is revealed that motivation is a prerequisite for ensuring performance, and 

the performance management system motivates employees to achieve personal and 

organizational goals. In order to increase the efficiency of the rating system of 

payment for the labour, the management of the studied trade enterprises are 

recommended to increase its share in the structure of remuneration in accordance 

with the common European standards. The experience of foreign countries shows that 

it is advisable to reduce the constant part of their wages to 50-60%, and to increase 

the variable – to 40-50%. 

It is proved that the necessary condition for ensuring the continuity and cyclical 

nature of the performance management process is monitoring and evaluating of 

performance based on the actual feedback data. 

It has been found out that the cycle of organizational performance management 

integrates the processes of planning and executing of an organization’s strategy. The 

management of the execution of strategic plans appears to be about 5-10 times more 
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time-consuming than the development of an organization’s strategy. The system of 

organizational performance management is substantiated to be the driving force and 

integrative system of strategic management and daily operational actions of the staff. 

The system transforms the mission of an organization into the main strategic 

directions of development, formulates strategic goals and identifies the main success 

factors that are communicated to all employees. 

It is demonstrated that the performance management system orientates the 

management and employee groups to value creation and makes the business 

atmosphere where managers and staff are genuinely interested in achieving results. 

Obvious benefits of this system are the integration processes of planning, resource 

allocation and budgeting, and the possibility to quantify the cost planning 

performance with the help of key performance indicators. 

The systematic interrelation of the concepts of the balanced scorecard system 

and performance management in ensuring an organization’s strategy is substantiated. 

It is demonstrated that the synergistic effect of implementing the tools of a balanced 

scorecard system and the performance management system is the appropriate 

behaviour of employees and their groups aimed at executing an organization’s 

strategy. 

It is argued that modern managers are working in the direction of a strategic 

information process. It is shown that in the information system of implementing an 

organization’s strategy, a continuous feedback with a double loop, which provides 

collection of information on the progress of the strategy and the hypothesis testing 

about the interrelation of strategic goals and initiatives, appears to be determinative. 

Prerequisites and factors for managing the performance of trade organizations 

and enterprises in Ukraine are revealed. Organizational principles of formation of 

performance management systems at private and cooperative trade organizations and 

enterprises are substantiated. The volume of turnover is proved to be the most 

aggregated indicator that accumulates the influence of external and internal 

conditions of trade activity. The results of the correlation analysis show a strong 

direct dependence of the volume of trade on the level of gross domestic product and 
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average wages. It is argued that the significant growth of wages in recent years and 

the prospects for its growth give reasons for the management of trade enterprises to 

expect an increase in the performance of trade activity. 

The systems of performance management in the studied trade enterprises VMV 

Holding LLC, Epicentr LLC, Trade Manufacturing Company Lvivkholod LLC, 

Kupava-5 LLC appeared to be different, however, they are all multicriterial, rational 

and pragmatic. It is manifested that an important stage in the formation of a system of 

managing the performance of trade enterprises is forecasting the performance. It is 

specified that the very high statistical reliability of parabolic models of predicted 

performance indicators is an advantage over linear and exponential ones. 

It is found out that the performance management of cooperative trade 

organizations and enterprises is based on criteria and indicators characteristic of 

private ones. It is proved that the performance of cooperative trade organizations and 

enterprises can be improved only on the basis of deep innovative changes of the 

existing management system and the establishment of cooperative management. 

Effective development of the studied retail trade organizations and enterprises is 

slowed down by external factors, however they hold promise of further successful 

development. Reserves and directions of their performance improvement are 

grounded. 

Keywords: efficiency, conceptual principles, management criteria, line 

manager, management, organization, performance indicators, management process, 

results, performance, strategy, chart map, trade organizations, trade enterprises, 

performance management, factors, goals. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Успішний розвиток вітчизняних організацій і 

підприємств потребує концептуального бачення та прикладних механізмів 

використання сучасних методів та інструментів новітньої парадигми світового 

менеджменту. Становлення вітчизняного менеджменту відбувалося в умовах 

переходу від планово-централізованої економіки до ринкової у короткі терміни, 

тому чинна модель менеджменту успадкувала низку негативних ознак 

адміністративно-командної системи управління, що суперечить вимогам 

сьогодення. Менеджмент вітчизняних організацій і підприємств змушений у 

стислі терміни повторити той шлях розвитку, який здійснила світова школа 

управління. Скоротити цей шлях дозволяють накопичений потенціал 

організацій і підприємств національної економіки та їх потреба в сучасному 

управлінському інструментарії.  

Сучасна парадигма менеджменту, яка ґрунтується на лідерстві, командній 

роботі, прямих комунікаціях, перманентних інноваціях, безупинному навчанні 

й розвитку персоналу, визнає одним з найважливіших засобів досягнення 

успіху організації методологію управління результативністю. В науковому 

управлінському оточенні утвердилася думка, що управління результативністю – 

це природний процес, який сприяє професійному управлінню окремими 

працівниками та їх групами і спрямований на досягнення найвищого рівня 

результативності. Відповідно, в межах цього процесу формується загальне 

розуміння цілей і підходів до організації роботи та до професійності 

працівників, що забезпечують досягнення цих цілей. Водночас чітко 

відстежується тенденція управління результативністю як інструменту 

стратегічного управління організацією, що перетворює її плани в кінцеві 

результати. Сьогодні професійний менеджмент служить основною 

конкурентною перевагою і тільки вміння керувати дозволяє створювати 

успішні організації.  

Питання результативного та ефективного розвитку організації цікавили 

зарубіжних і вітчизняних вчених впродовж всього періоду становлення 
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наукового менеджменту. Втім зарубіжними вченими проблема управління 

результативністю досліджена докладніше. Зокрема, концептуальні засади 

управління результативністю організації висвітлені в наукових працях 

М. Армстронга, П. Друкера, Р. Екклза, К. Мейера, Г. Нельсона, 

І. Немировського, Д. Сайдмана, І. Старожукової. Управління результативністю 

як інструмент стратегічного управління організацією досліджують Р. Каплан, 

Г. Кокінз, Б. Ларі, Г. Лоуренс, Д. Нортон, Ч. Рем. Фундаментальні основи 

вимірювання результативності та ефективності організації розкрито в роботах  

Н. Енді, Р. Зоді, Е. Нілі, Д. Парментера, Б. Пастернака, Д. Синка, П. Кругмана,  

Д. Лафта, П. Самуельсона, К. Уолта, Б. Фелпса, Р. Хьюберта та ін.  

Теоретико-методологічні підходи до формування системи оцінювання 

ефективності та результативності організації є предметом наукових досліджень 

і вітчизняних вчених: В. Андрійчука, В. Апопія, Г. Башнянина, В. Белошапки,  

Т. Васильціва, Л. Діанич-Шимановської, Я. Догадайло, В. Захарченка, 

М. Колісника, Т. Косянчук, О. Криворучко, О. Кузьміна, Л. Лігоненко, 

А. Мазаракі, Є. Масленнікова, Б. Мізюка, О. Мельник, Н. Міценко, І. Міщука,  

О. Олексюка, Н. Педченко, Й. Петровича, Н. Подольчака, Н. Поліщук, 

К. Радченка, В. Сороко, А. Тищенка, Н. Терещенка, А. Турило, Ф. Хміля, 

М. Чорної, В. Шинкаренка, М. Явдака, Н. Яшина та ін.  

Проте, незважаючи на вагомий науковий внесок зарубіжних дослідників, 

вітчизняними вченими недостатньо вивчені питання ефективного використання 

управлінських ресурсів для підвищення результативності організацій і 

підприємств, формування адекватних систем управління індивідуальною та 

груповою результативністю, що і обумовило вибір теми, визначило мету, 

завдання, структуру та логіку дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертації відповідає науковим напрямкам досліджень Львівського 

торговельно-економічного університету “Формування сучасних систем 

результативного управління організаціями” (номер державної реєстрації 

0118U000025), де дисертантом досліджено еволюцію наукових підходів до 
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управління результативністю організації та сучасні концепції й моделі 

управління результативністю організації; “Проблеми функціонування та 

розвитку економічних систем” (номер державної реєстрації 0111U008260), де 

автором доведено структуру вартості організації як концептуальну основу 

вимірювання її результативності в сучасних ринково-економічних умовах; 

“Структурні моделі та механізми інвестиційно-інноваційного розвитку 

суб’єктів підприємництва в сфері торгівлі і послуг” (номер державної 

реєстрації 0116U006452), де автором обґрунтовано передумови та інвестиційно-

інноваційні фактори впровадження системи управління результативністю 

торговельних організацій і підприємств в Україні; “Управління інноваційним 

розвитком підприємств сфери товарного обігу” (номер державної реєстрації 

0116U008696), де автором досліджено сучасну практику управління 

результативністю приватних і кооперативних торговельних організацій і 

підприємств; “Організаційно-економічний механізм ефективного 

функціонування підприємств торгівлі” (номер державної реєстрації 

0112U000652), де автором на засадах процесного підходу розроблено 

рекомендації з управління індивідуальною результативністю працівників 

торговельних підприємств в системі стратегічного менеджменту підприємства. 

Тема дисертації відповідає науковим інтересам кафедри менеджменту 

організацій Національного університету “Львівська політехніка” в межах 

науково-дослідної теми “Механізм оцінювання та підвищення ефективності 

інноваційних процесів” (номер державної реєстрації 0117U004469), де автором 

розкрито сучасні інноваційні підходи та організаційні засади оцінювання 

індивідуальної та групової результативності. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування 

теоретико-методологічних засад і прикладних інструментів управління 

результативністю організації в сучасних ринково-економічних умовах.  

Для досягнення мети в дисертаційній роботі поставлені і вирішені такі 

завдання: 

– уточнити та розмежувати сутність категорій: “результативність”, 
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“ефективність”; 

– висвітлити еволюцію наукових підходів до управління 

результативністю організації;  

– систематизувати сучасні концепції та моделі управління 

результативністю організації; 

– розкрити концептуальні принципи управління результативністю 

організації та адаптувати їх до умов вітчизняного менеджменту; 

– обґрунтувати методологію вимірювання результативності організації та 

аргументувати структуру вартості організації як концептуальну основу 

вимірювання її результативності; 

– розвинути та узагальнити методологічні засади формування критеріїв і 

вибору показників вимірювання результативності організації; 

– визначити організаційні засади вимірювання індивідуальної та групової 

результативності; 

– дослідити з позицій процесного підходу функції, операції та процедури 

процесу управління індивідуальною результативністю працівників організації; 

– ідентифікувати лінійного керівника як суб’єкта процесу управління 

результативністю організації; 

– обґрунтувати систему управління результативністю як інструмент 

реалізації стратегії організації; 

– визначити передумови та виявити фактори впливу на управління 

результативністю торговельних організацій і підприємств в Україні; 

– дослідити особливості формування системи управління 

результативністю приватних торговельних організацій і підприємств;  

– розкрити процес управління результативністю торговельних 

організацій і підприємств системи споживчої кооперації України;  

– обґрунтувати інноваційні напрями підвищення результативності 

торговельних організацій і підприємств. 

Об’єктом дослідження є процес управління результативністю організації. 

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних засад та 
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прикладних інструментів управління результативністю організації. 

Методи дослідження. Для виконання поставлених завдань у роботі 

використано сукупність загальнонаукових і спеціальних методів та прийомів 

наукового дослідження. У дисертації було використано такі методи: 

абстрактно-логічний – для розкриття теоретико-методологічних засад 

управління результативністю організації, формулювання висновків за 

результатами дослідження (розділ 1, п. 1.2, розділ 2, п. 2.4), гносеологічного 

аналізу – під час вивчення наукових підходів щодо категорій 

“результативність”, “ефективність” (розділ 1, п. 1.1); історичний і діалектичний 

– під час дослідження еволюції наукових підходів до управління ефективністю 

та результативністю організації (розділ 1, п. 1.3, п. 1.4), інституціонально-

еволюційний – для виявлення змін в сучасному середовищі функціонування 

організації (розділ 3, п. 3.1, розділ 5, п. 5.1), класифікації та типології – для 

уточнення формалізації понятійного апарату (розділ 1, п.1.1, розділ 4, п. 4.4, 

розділ 5, п. 5.4), теоретичного узагальнення, синтезу і системного аналізу – 

для обґрунтування сутнісних характеристик процесу управління 

індивідуальною результативністю (розділ 3, п. 3.2, п. 3.3, п. 3.4), факторного 

та логічного аналізу – для діагностування структури вартості сучасної 

організації і визначення ключових факторів її результативності в інформаційну 

епоху (розділ 2, п. 2.1, п. 2.2), таксономічного аналізу – під час визначення 

проблем і перешкод виконання стратегії організації та формулювання 

передумов для запровадження системи управління результативністю 

вітчизняними менеджерами (розділ 4, п. 4.1, розділ 5, п. 5.1), економіко-

математичні та економіко-статистичні – для оцінювання та прогнозування 

показників результативності досліджених торговельних організацій і 

підприємств (розділ 5, п. 5.2, п. 5.3), кореляційно-регресійного аналізу – для 

оцінювання щільності причинно-наслідкових зв’язків ключових факторів і 

результатів діяльності досліджених торговельних організацій і підприємств 

(розділ 5, п. 5.1), графічні та матричні – для наочного подання низки 
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теоретичних, аналітичних та рекомендаційних положень (розділ 3, п. 3.1, розділ 

4, п. 4.2, п. 4.3). 

Інформаційною основою дослідження є законодавчі та нормативно-правові 

акти, концептуальні положення теорії менеджменту, сучасні концепції 

менеджменту, економічної теорії, теорії ефективності, концепція сталого розвитку 

України, статистичні дані Державної служби статистики України, аналітичні 

матеріали Центральної спілки споживчих товариств України, інтернет-ресурси, 

дані фінансової звітності та управлінського обліку торговельних організацій і 

підприємств, результати власних маркетингових досліджень торговельних 

організацій і підприємств.  

Наукова новизна одержаних результатів. Основні положення й результати 

дисертаційної роботи, що визначають її наукову новизну, полягають у такому: 

вперше: 

– теоретично обґрунтовано концептуальні, методологічні засади та 

практичні можливості процесу управління результативністю як дієвого засобу 

сучасної парадигми менеджменту. Практична реалізація концепції управління 

результативністю організації вітчизняними менеджерами, за умови дотримання її 

встановлених принципів і правил, сприятиме виробленню інноваційних підходів та 

методів управління персоналом, що забезпечить успіх сучасної організації; 

– науково обґрунтовано структуру вартості організації як концептуальну 

основу вимірювання її результативності, що дозволило у контексті теорії “ланцюга 

вартості” розробити систему вимірювання результативності організації, яка охоплює 

збалансований комплекс результатів (відстрочені характеристики) і факторів 

досягнення результатів (випереджальні показники); 

– розкрито зміст процесу управління результативністю організації на основі 

дослідження структуроутворювальних елементів вартості сучасних організацій та 

виокремлення ключових факторів її успіху. Обґрунтовано, що концепція управління 

результативністю, яка орієнтована на врахування факторів створення вартості 

організації, нові механізми та інтеграцію різних функціональних сфер діяльності, 
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допоможе менеджерам глибше зрозуміти суть створення вартості організацією та її 

вплив на результативність;  

 

удосконалено: 

– понятійно-категорійний апарат теорії ефективності, у межах якого 

розмежовано дефініції понять: “результативність”, що, на відміну від існуючих 

підходів, характеризує ступінь досягнення організацією визначених цілей; 

“ефективність” – стосується використання ресурсів і є одним із критеріїв 

результативності, що дозволить менеджерам чітко визначити, чим викликаний 

поточний стан організації: неточними цілями чи нераціональним використанням 

ресурсів; 

– процесний підхід до управління індивідуальною результативністю 

працівників організації шляхом конкретизації загальних функцій управління, що 

дозволило виокремити специфічні функції та процедури процесу управління, який 

уможливлює інтегроване управління результативністю працівників та їх груп; 

– процедуру моніторингу та оцінювання результативності працівників на 

фактичних даних зворотного зв’язку з подвійною петлею з комплексним 

використанням методу “360 градусів”, поведінкового аналізу та моделі компетенцій, 

що сприятиме усуненню суб’єктивізму менеджерів під час оцінювання досягнутого 

рівня результативності; 

– матрицю професійних компетенцій сучасного менеджера як суб’єкта 

управління індивідуальною та груповою результативністю, яка містить необхідний 

та достатній рівень професійних компетенцій і є стандартом відповідності лінійних 

менеджерів поведінковим вимогам до їх посади, критерієм професійного навчання та 

підвищення кваліфікації, і загалом сприятиме виробленню у менеджерів навичок 

професійного управління; 

одержали подальший розвиток: 

– концептуальні правила управління результативністю, методологічні 

інструменти та методичні прийоми процесу управління індивідуальною 
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результативністю, зважаючи на ментальні особливості українського суспільства, 

соціально-економічні умови його розвитку;  

– система критеріїв, показників і методів вимірювання індивідуальної та 

групової результативності організації, яка охоплює збалансований комплекс 

фінансових і нефінансових показників, випереджальних і відтермінованих, що 

дозволить менеджменту організації системно та оперативно діагностувати не лише 

результати діяльності організації, але й фактори, що їх зумовили; 

– методичні рекомендації щодо розроблення індивідуального плану розвитку 

працівника, в якому фіксуються узгоджені з менеджером дії щодо підвищення його 

результативності, вдосконалення знань, навичок і компетенцій та заходи постійного 

навчання і розвитку;  

– методичний підхід до формування угоди про результативність між 

менеджерами та працівниками, в якій зазначаються очікування – результати, які 

повинні бути досягнуті, навички, знання та досвід; 

– методологічні підходи до формування стратегічних карт і карт показників 

торговельних організацій і підприємств у системному взаємозв’язку з методологією 

управління результативністю; 

– система засобів та інструментів інформаційної підсистеми системи 

управління результативністю, визначальним елементом якої є стратегічний 

зворотний зв’язок з подвійною петлею, що продукує нові ідеї та спонукає 

менеджерів критично оцінювати альтернативні варіанти управлінських рішень. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

теоретичні та методологічні положення дисертаційної роботи доведено до рівня 

конкретних методик та рекомендацій з управління результативністю 

торговельних організацій і підприємств. 

Практичні рекомендації з виконання стратегій торговельних організацій і 

підприємств на концептуальних засадах методології управління 

результативністю використані Регіональним філіалом Національного Інституту 

стратегічних досліджень у м. Львові під час обґрунтування Проекту плану 
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заходів реалізації у 2019-2020 роках Стратегії розвитку Львівської області до 

2020 р. (довідка № 85/09 від 06.09.2018 р.).  

Прикладні рекомендації з управління результативністю організацій та 

підприємств споживчої кооперації, зважаючи на їх організаційно-правовий 

статус, та методичні підходи до оцінювання їхньої результативності 

впроваджені в діяльність споживчих товариств та спілок споживчої кооперації 

України (довідка № 78/13 від 26.12.2018 р.). 

Методичні рекомендації щодо управління результативністю організації як 

інструменту стратегічного менеджменту підприємства використані в 

менеджменті ТОВ “ВМВ Холдінг” при розробці Стратегії розвитку 

підприємства на 2015-2020 рр. (довідка № 5 від 15.01.2019 р.).  

Практичні рекомендації з процедури моніторингу та оцінювання 

результативності працівників на фактичних даних зворотного зв’язку з 

подвійною петлею на основі моделі компетенцій успішно впроваджені в 

менеджмент торговельного підприємства ТОВ “Купава-5” під час атестації 

працівників (довідка № 371 від 05.11.2018 р.).  

Науково-прикладні розробки з формування елементів кооперативної 

корпоративної культури як концептуальної основи кооперативного 

менеджменту, спрямованого на результативність та ефективність підприємств і 

організацій споживчої кооперації Чернівецької обласної спілки споживчих 

товариств, використані під час підготовки проекту Програми розвитку 

споживчої кооперації Чернівецької області на період 2018-2020 рр. (довідка 

№ 05-06/03 від 27.02.2019 р.). 

Науково-прикладні рекомендації щодо формування структурно-логічної 

моделі процесу управління результативністю підприємства роздрібної торгівлі 

успішно апробовані менеджментом ТОВ ТВК “Львівхолод” (довідка № 57 від 

04.01.2019 р.). 

Практичні рекомендації з управління результативністю організації як 

інструменту стратегічного менеджменту підприємства використані в 
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менеджменті ТОВ “Епіцентр К” при розробці Стратегії розвитку на  

2015-2020 рр. (довідка № 1377/01-1.19 від 07.12.2018 р.). 

Результати, отримані в процесі дослідження, використовують в освітньо-

професійній підготовці бакалаврів і магістрів за спеціальністю “Менеджмент” 

Львівського торговельно-економічного університету під час викладання 

навчальних дисциплін: “Управлінський консалтинг”, “Управління якістю 

організації”, “Операційний менеджмент”, “Менеджмент”, “Управління 

персоналом” (довідка № 92/16 від 13.12.2018 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною, одноосібно 

виконаною науковою працею. З робіт, опублікованих у співавторстві, 

використано лише ті ідеї та положення, які є результатом особистих досліджень 

здобувача. Положення кандидатської дисертації у цьому дослідженні не 

використовувалися. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження доповідалися та схвалені на 21 наукових і 

науково-практичних конференціях, зокрема 13 міжнародних: “Сучасні наукові 

погляди на економічний розвиток країни” (м. Хмельницький, 2019 р.); 

“Трансформація національної економіки в контексті реалізації 

євроінтеграційної стратегії”  

(м. Миколаїв, 2018 р.); “Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку 

ринку” (м. Харків, 2018 р.); “Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: 

освіта, наука, практика” (м. Львів, 2018 р.); “Актуальні проблеми сучасного 

менеджменту, бізнесу та фінансів” (м. Київ, 2018 р.); “Підвищення рівня 

використання економічного потенціалу у напрямку розвитку регіональної 

економіки” (м. Львів, 2018 р.); “Стан та розвиток підприємництва в умовах 

ринкової економіки: проблеми та перспективи” (м. Дніпро, 2018 р.); 

“Реформування соціально-економічної системи суспільства” (м. Івано-

Франківськ, 2017 р.); “Глобальний економічний простір: детермінанти 

розвитку” (м. Миколаїв, 2017 р.); “Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої 

торгівлі України на інноваційних засадах” (м. Львів, 2017 р.); “Інновації в 



33 
 

 

управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг” (м. Львів, 2016 

р.); “Сучасні проблеми управління” (м. Київ, 2001 р.); “Проблеми розвитку 

споживчої кооперації України у ринковому середовищі” (м. Львів, 1998 р.);  

8 всеукраїнських: “Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах” 

(м. Львів, 2019 р.); “Наукові здобутки на шляху до вдосконалення 

результативності політики економічного зростання” (м. Одеса, 2018 р.); 

“Сучасні теоретичні та практичні аспекти антикризового регулювання 

економіки країни” (м. Одеса, 2018 р.); “Актуальні проблеми економіки і 

торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції” (м. Львів, 2016 р., 2017 р., 2018 р.); 

“Розвиток ринку послуг вищої освіти в контексті Болонського процесу і 

вдосконалення конкурентної діяльності ВНЗ” (м. Львів, 2008 р.); “Болонський 

процес: проблеми реалізації у ЛКА”  

(м. Львів, 2005 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 55 наукових праць, 

із них: 1 одноосібна монографія; 33 статті, серед яких 26 у наукових фахових 

виданнях України, з яких – 9 видань, що включено до міжнародних наукометричних 

баз; 6 – у зарубіжних виданнях, серед яких 3 включені до міжнародних 

наукометричних баз; 1 стаття в іншому виданні; 21 публікація за матеріалами 

конференцій. 

Загальний обсяг публікацій – 44,6 друк. арк., з яких автору належить 42,75 

друк. арк.  

Структура та обсяг дисертації. Загальний обсяг дисертації становить 517 

сторінок і містить анотацію, вступ, п’ять розділів, висновки, список 

використаних джерел (395 найменувань на 40 сторінках), 16 додатків (на 33 

сторінках). Основний текст роботи викладено на 444 сторінках і включає 54 

рисунки, 34 таблиці. 
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РОЗДІЛ 1 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО 

УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

1.1. Наукове трактування категорій “результативність” та 

“ефективність” організації 

 

Нові умови розвитку національної економіки та управління вітчизняними 

організаціями і підприємствами вимагають ретельного перегляду вченими і 

практиками-менеджерами накопиченого досвіду методів і механізмів 

управління та обґрунтування передумов до практичного їх застосування. Таким 

сучасним інструментом і є методологія управління результативністю 

(рerfomance management).  

Ґрунтовне вивчення наукових праць, присвячених проблемі забезпечення 

результативного розвитку сучасних організацій, дозволяє нам стверджувати 

про складність і неоднозначність тлумачення вченими категорії 

“результативність”. У науково-дослідницькій площині це виявляється у 

розробленні багатьох концепцій і парадигм, які формулюють варіативність 

характеристики й понятійного апарату результативності. Неоднозначність 

підходів до поняття “результативність” на теоретичному рівні призводить до 

його ототожнення з “ефективністю”, “продуктивністю”, “прибутковістю” тощо, 

а потім виражається і в розрахунках відповідних показників [187, с. 131]. 

Розбіжності наукових поглядів вчених на результативність і ефективність 

сучасних організацій значною мірою викликані тим, що “науковці не 

сформували чіткої та комплексної термінологічної сфери категорійного апарату 

поняття ефективності” [207, с. 9]. Тому часто ці категорії спричиняють багато 

наукових дискусій і суперечок. Така ситуація, очевидно, певною мірою 

зумовлена появою новітніх методів оцінювання результатів і концепцій 

управління діяльністю сучасних виробничо-господарських організацій, які 

широко використовують поняття “результативність”. Присвячені цим 
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проблемам зарубіжні, а отже – іншомовні джерела, мають певні особливості 

термінології, нехтування якими під час перекладу призводить до неточного 

тлумачення термінів, і як наслідок – їх помилкового використання.  

Враховуючи значні розходження в понятійному апараті сучасної 

економічної науки загалом, у тематичних публікаціях узагальнюються 

аргументації провідних вчених щодо значущості формалізації сучасною наукою 

категорійних понять. Водночас акцентується, що “чистота термінів, їх точність, 

адекватність поняттям, які вони виражають, є важливою складовою наукових 

досліджень, оскільки із цих понять формулюються наукові судження, 

сукупність яких створює наукову теорію” [351, с. 13]. Надмірна розбіжність 

термінологічного і понятійного апарату в теоріях ефективності й 

результативності спричиняє їх розмитість і водночас, як зазначає Н. В. Савенко, 

доводить “складність предмету дослідження, де поняття ефективність має 

визначення як результативність, а в зарубіжній практиці як синонім зазвичай 

використовується термін продуктивність системи” [235, с. 154]. Тому сьогодні є 

цілком очевидною потреба в уточненні, синтезі і систематизації дефініцій 

категорій “ефективність” і “результативність”, що є основою створення 

концептуальної основи управління результативністю організації.  

Часткове ототожнення категорій “ефективність” та “результативність” 

обумовлено подібністю базових понять “ефект” і “результат”. Ефект – поняття, 

яке має декілька значень. Ефект (від лат. effectus) означає виконання, дію. Як 

визнає більшість вчених, термін “ефект” має значення результату, тобто 

наслідку зміни стану конкретного об’єкта, зумовленої дією різних факторів. 

“Ефект” – це досягнутий результат у різних формах вияву (матеріальний, 

соціальний, екологічний та ін.) [188, 140, 250]. 

Таким чином, можна виявити часткову взаємозамінність понять “ефект” 

та “результат”. Крім того, дефініція “ефект” позначає абсолютну величину 

вартісних, натуральних чи умовних оцінюваних параметрів дії (процесу, 

розвитку). На переконання О. І. Олексюка концептуальною відмінністю між 

поняттями “результат” та “ефект” є його здатність ураховувати за модулем 
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цільову корисність позитивних і негативних ефектів протягом часу. 

Пов’язуючи проблематику результативності й ефективності з рівнем вирішення 

на певний момент часу базової економічної проблеми, тобто з оцінкою 

досягнутого рівня задоволення зростаючих потреб споживачів за умов 

обмеженості економічних ресурсів, вдалося визначити відмінності на 

понятійному рівні між “результатом” та “ефектом”. Обґрунтовано дефініцію 

поняття “результат” на базі визначення цільової складової отриманих ефектів, 

або оцінки рівня відповідності отриманих економічних наслідків діяльності 

підприємства потребам споживачів, користувачів і змінам систем вищих рівнів 

(об’єднань, товарних ринків тощо) [188]. Економічний ефект – це різниця між 

витратами та результатом, а також виражений у вартісній (грошовій) формі 

результат будь-яких господарських дій, що дозволяє виміряти економічну 

ефективність та означає: вихід системи; підсумок, продукт якої-небудь 

діяльності [3, 250]. Відповідно ефективність – це результат, наслідок якихось 

причин, сил, дій. Звідси найбільш поширене розуміння терміна “ефективність” 

пов’язане з тим, що призводить до потрібних результатів, тобто ефективних 

ознак. 

Перші дослідження проблеми ефективності пов’язують з засновниками 

класичної школи економічної теорії Вільяма Петті, Вільфреда Парето та 

керівника школи фізіократів Франсуа Кене. Ці вчені ототожнювали поняття 

“ефективність” та “результативність”, які застосовувалися до певних державних 

заходів і сприяли економічному пожвавленню країн. Згідно з традиціями 

провідні світові видання у сфері менеджменту та економіки до 70-80-х р. ХХ ст. 

акцентували на відсутності відмінностей між категоріями “ефективність” і 

“результативність”.  

Відокремлення ж поняття ефективності як економічної категорії 

відбулося на початку XIX ст. у працях Д. Рікардо, який розділив поняття 

“ефективність” і “результативність”, надаючи ефективності специфічне 

значення, що виражається зіставленням результату і певного виду витрат.  
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Перший в історії наукового менеджменту “інженер з ефективності” 

Емерсон Гаррінгтон (англ. Еmerson Harrіngton) зробив ефективність 

справжньою філософією, що була ним викладена у відомій праці “Дванадцять 

принципів ефективності”. Ці фундаментальні принципи, що властиві усім 

формам життя на Землі, вироблялися протягом мільйонів років і разюче діяли 

порівняно з граничною неефективністю діяльності людини, що, за Е. 

Гаррінгтоном, не перевищує 1% сукупного потенціалу, даного йому від 

природи. Тривале перебування Е. Гаррінгтона в Європі дозволило йому 

ознайомитися зі слабкими і сильними сторонами в організації праці різних 

країн, виявити особливості національних культур і господарської діяльності: 

промислове лідерство Англії в мореплаванні, інтелектуальний потенціал 

Німеччини, новаторство французів, геніальність окремих американців. Погляди 

Е. Гаррінгтона на ефективність зводяться до ідеї про те, що праця повинна бути 

благом, а не нещастям. Вища здатність людини полягає в тому, що вона може 

створити і налагодити організаційну структуру, принципом діяльності якої буде 

створення і досягнення ідеалів [65].  

Американський дослідник Е. Савас (англ. Е. S. Savas) вважає, що є два 

види ефективності: дієвість (англ. efficiency), яку можна підрахувати кількісно і 

вивести коефіцієнт корисної дії, та ефективність (англ. effectiveness), що має 

якісний характер і є оцінним поняттям. До кінця XIX ст. у зарубіжній науковій 

практиці обидва види ефективності використовувались як синоніми. Словник 

“Oxford Dictionary” визначав “efficiency” як придатність або здатність успішно 

досягти чи забезпечити успішне досягнення наміченої мети [236]. Тому часто 

ефективність визначають як узгодженість результату з метою. 

З початку XX ст. термін “efficiency” набув іншого значення і трактувався 

як співвідношення між внеском (вхідними ресурсами) та результатом, 

зусиллями й результатом, витратами і доходами, витратами та задоволенням. 

Обидва терміни можуть бути перекладені українською мовою як 

“ефективність”. Ці два види ефективності Е. Савас поклав в основу 

відокремлення політики від адміністрування. Їх відмінність формується на рівні 
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діяльності менеджера ділової (промислової) організації. На його переконання, 

управлінська діяльність менеджера полягає в отриманні оптимального 

результату від наявних у його розпорядженні матеріальних і людських 

ресурсів. “Efficiency” – робити краще те, що вже робиться, а ефективність 

(effectiveness) передбачає пошук можливостей отримати додаткові прибутки, 

створити нові ринки і постійно змінювати економічні характеристики товарів. 

Ефективність (effectiveness) – основа успіху, ефективність/дієвість (efficiency) – 

мінімальна умова існування [255]. 

Використання терміна “efficiency” в теорії менеджменту надало йому ще 

й третього значення (визначення подається в енциклопедії “Encyclopedia of the 

Social Sciences”) – ефективність, на думку Ф. Тейлора, характеризувалась як 

співвідношення між реальною продуктивністю праці і стандартною 

продуктивністю. У. Р. Грін (Y. R. Green) вважає, що термін “ефективність” 

(efficiency) охоплює розподільну і продуктивну функції, тобто ефективність 

означає не лише оптимальний розподіл ресурсів, а й раціональне їх 

використання. У широкому розумінні, на думку Г. Саймона, діяти ефективно 

означає використовувати найкоротший спосіб і найдешевші засоби для 

досягнення бажаних цілей. Традиційна теорія менеджменту акцентує на 

продуктивній ефективності [255]. 

Натомість відомий науковець С. Бернард (С. Т. Barnord) вважає, що 

термін “effectiveness” безпосередньо вказує на саму діяльність і пов’язується з її 

результатом, тобто з досягненням поставленої мети, а термін “efficienсу” він 

вживає не у вузькому, а в спеціальному розумінні, наприклад у звичайній 

промисловій практиці, де акцент робиться на “затрати – прибуток”, а в 

широкому розумінні характеризує задоволення індивідуальних мотивів. Інакше 

кажучи, термін “efficiency” вказує на те, що рухає людьми, чим вони керуються 

у своїх діях, і пов’язується значною мірою з психологічними факторами 

поведінки людей. Ефективність (efficiency) пов’язана із задоволенням 

індивідуальних мотивів і за своїм характером є особистою [336]. 
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У Великобританії також поширені два терміни, що означають 

ефективність: “effectiveness” – ефективність і “efficiency” – дієвість. 

Ефективність – це визначення мети, вимір прогресу в досягненні цієї мети і 

розгляд альтернативних засобів її досягнення. Дієвість – це мінімізація витрат 

стосовно випуску (продукції, послуг, інформації) за визначеної мети і вибраних 

методик. Вона акцентує на взаємовідносинах витрат – мінімізації витрат і 

максимізації випуску [336]. Ці два поняття (effectiveness і efficiency) дали змогу 

виділити у світовій практиці два цілком різних поняття – ефективність та 

результативність, які мають різне змістове навантаження. 

Класик теорії менеджменту П. Друкер вказав на необхідність 

розмежування двох фундаментальних категорій “результативність” 

(effectiveness), з якою він пов’язував відповідь на запитання: “Як робити 

правильні дії (речі)?”, та “ефективність” (effіcіency), під якою він розумів 

відповідь на запитання: “Як правильно робити дії (речі)?”. Таке визначення 

породжує проблему двоїстості ефективності функціонування: досягнення 

сформульованої мети (дієвість/результативність); досягнення мети найбільш 

економічним способом (економічність). П. Друкер пропонує розрізняти поняття 

ефективності, дієвості (результативності) та економічності. Два останні 

поняття, на його думку, є складовими першого. Розуміння сутності понять є 

індивідуальним для кожного підприємства (компанії) [91, 92]. 

Ефективність є базовим поняттям під час оцінювання діяльності 

підприємств і в найбільш загальному вигляді може бути визначена 

відношенням результатів до витрат [3, 146, 204]. Деякі автори зазначають, що 

це поняття, зазавичай, має два тлумачення [331, 349]: 

 економічна ефективність – співвідношення витрачених ресурсів й 

отриманих результатів (незалежно від того, чи досягнута мета); 

 ефективність досягнення мети – співвідношення результатів і 

цільових показників, тобто здатність досягати визначеної мети (незалежно від 

витрат ресурсів). 
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Зарубіжні економісти під терміном “економічна ефективність” розуміють 

таку ситуацію за якої неможливо здійснити жодної заміни, яка більшою мірою 

задовольняє бажання однієї людини, не завдаючи водночас збитку, задоволень, 

бажань іншої (ефективність за В. Парето) [357]. 

В економічній енциклопедії за редакцією С. Мочерного подається таке 

визначення категорії: “Ефективність – здатність приносити ефект, 

результативність процесу, проекту тощо, які визначаються як відношення 

ефекту, результату до витрат, що забезпечили цей результат” [98]. Поширеним 

в українському науковому середовищі є визначення категорії ефективності, 

запропоноване В. Г. Андрійчуком. Він трактує категорію ефективності як 

результативність певної дії, процесу, що вимірюється співвідношенням між 

отриманим результатом і витратами (ресурсами), що його спричинили [3]. 

Діяльність будь-якого підприємства супроводжується отриманням певних 

результатів, які ґрунтовно дослідив український вчений А. А. Турило. 

Відповідно до його теорії результати діяльності підприємства поділяються на 

дві ключові складові: ринковий результат та виробничий результат. Крім того, 

він розрізняє ринковий результат та ринковий економічний ефект, причому 

кожен з цих елементів має три стадії, остання з яких завершується утворенням 

кінцевого економічного ефекту. Науковці стверджують, що ринкові результати 

є синонімом економічних. Ринковий попит на виготовлену продукцію є 

основою для здійснення процесу купівлі-продажу, що призводить до 

перетворення “виробничого результату” в “ринковий результат”, тобто 

“продукту” в “ринковий економічний ефект”. На думку науковця, головною 

метою підприємства є отримання економічного ефекту у формі прибутку [315]. 

Умовний економічний результат – це загальний (брутто) результат (виторг, 

дохід), а економічний ефект трактується як чистий (нетто) результат, зокрема 

прибуток. Таким чином, величина економічного ефекту розраховується як 

різниця між економічним результатом та витратами на реалізацію заходу, що 

викликав ефект [133]. Таке тлумачення результатів підприємства передбачає 

уподібнення результату підприємства у вигляді виторгу чи доходу з 
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економічним результатом. Поширеним у вітчизняній економічній науці є підхід 

до трактування суті економічних результатів та їх класифікації, який 

виокремлює такі групи:  

1. Дохід (валовий дохід) – всі види надходжень на підприємство коштів у 

грошовій чи товарній формі, що спричинює збільшення активу чи зменшення 

зобов’язання у результаті здійснення виробничо-господарської діяльності за 

певний проміжок часу [3]. 

2. Продукція підприємства – важливий елемент оцінки економічної 

ефективності основної діяльності підприємства, що становить результат 

господарської діяльності підприємства та людської праці, представлений у 

матеріально-речовій формі (матеріальний продукт), у духовній, інформаційній 

формі (інтелектуальний продукт) або у вигляді виконаних робіт і послуг [107]. 

3. Прибуток – поточний відтворювальний результат підприємства, що 

характеризує економічну ефективність його діяльності [315]. 

4. Приріст власного капіталу є абсолютною величиною, що відображає 

поточний накопичувальний результат, оскільки позитивний його приріст 

додається до базового значення власного капіталу [315]. 

5. Приріст ринкової вартості підприємства – це підсумковий 

накопичувальний результат, тому що його приріст додається до ринкової 

вартості підприємства [3]. 

Таким чином, економічний результат може бути і прибутком, і сумою 

прибутку та витрат на його отримання, залежно від наукового підходу. 

Причому необхідною умовою тут є ототожнення прибутку з економічним 

ефектом. Крім цього, економічним результатом є ще виготовлена продукція, 

приріст власного капіталу та приріст ринкової вартості підприємства, як уже 

наголошувалося на цьому раніше. 

Вивчаючи категорію “ефективність”, можна дійти висновку, що вона 

виражає дійсну сукупність властивостей та параметрів підприємства, які 

відображають якість його роботи, економічність витрачання ресурсів, 

раціональність організації технології виготовлення продукції, повноту 
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використання обладнання та робочого часу, продуктивності праці [188]. 

Економічна ефективність – це показник, який є відношенням отриманих 

результатів із поточними витратами, що зумовили цей ефект, або з 

використаними економічними ресурсами. Таким чином, виокремлюють 

затратний та ресурсний підходи до визначення ефективності [61]. 

Якщо загальне визначення економічної ефективності не викликає 

сумніву, то характеристика ефективності досягнення мети дещо складніша. 

Одним з пояснень може бути те, що у вітчизняній науці вивчення поняття 

ефективності історично починається з ефективності виробництва підприємства, 

а вже пізніше – ефективності управління виробництвом, дослідження якої 

особливо посилювалися після того, як вітчизняні менеджери розпочали 

застосовувати світові розробки в цій галузі. Водночас наявність значної 

кількості таких розробок, назви і основні терміни яких можуть мати 

суперечливий переклад, інколи навіть ускладнюють їх застосування. 

В сучасній літературі з питань менеджменту поняття його результативності 

(як міри досягнення цілей) дуже часто підміняється поняттям його ефективності. 

У публікаціях вітчизняних і зарубіжних дослідників термін “ефективність” 

використовується поряд із терміном “результативність” як синонімічний або 

такий, що має однаковий зміст, хоча “розмежування цих понять є надзвичайно 

важливим для оцінки ефективності функціонального менеджменту підприємства”, 

– зазначає український науковець Л. О. Лігоненко [153, с. 208, 307]. Такий підхід 

можна побачити і в роботах В. Н. Зінов’єва та  

І. В. Зінов’єва: “Міра ефективності має характеризувати ступінь досягнення цілей” 

[105]; М. Армстронга та А. Барон: “Ефективність роботи слід визначати як 

результати діяльності, оскільки вони пов’язані з стратегічними цілями організації” 

[10]; Г. В. Осовської та О. А. Осовського: “Система виміру ефективності 

підприємства відображає, з одного боку, рівень досягнення його інтересів і цілей, 

а з іншого – його внесок у досягнення цілей соціальної системи більш високого 

рівня” [195]; Т. І. Ніколаєвої: “Ефективність або результативність управління має 

визначатись за досягненням кінцевої мети” [184].  
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В наш час використовуються різні терміни, що характеризують 

співвідношення результату з певними цільовими орієнтирами: 

результативність, доцільність, економічність, продуктивність, дієвість. 

“Виходячи з наведеного визначення ефективності досягнення мети, її певною 

мірою можна вважати синонімом ефективності управління або ефективності 

бізнесу, оскільки оцінка останніх теж передбачає співставлення досягнутих в 

процесі діяльності результатів з встановленими цілями”, – зазначає вітчизняний 

вчений В. М. Сороко [255]. Отже, широко вживане сучасними авторами 

поняття “ефективність” насправді має два різних значення. У сфері управління 

підприємством ефективність характеризує співвідношення досягнутих 

результатів і сформульованих цілей. Тому в цьому випадку доцільно вживати 

терміни “ефективність управління” або “результативність”, які можна вважати 

синонімами. 

Питання підвищення ефективності управління підприємством 

вирішуються в межах нового напряму в управлінні, що виник наприкінці XX 

ст., – Busіness Performance Management (BPM), що дозволяє підприємствам 

визначати стратегічні цілі, а потім оцінювати ефективність своєї діяльності 

стосвоно цих цілей і керувати процесом їх досягнення. Хоча термін “BPM” 

звичайно перекладається як “управління ефективністю бізнесу”, деякі автори 

цілком правильно вважають такий переклад не зовсім коректним. В 

англомовній економічній літературі найбільш відповідними за змістом є 

широко вживані терміни “business performance”, “enterprise performance”, 

“productivity of an enterprise” та менш поширений, хоча і закріплений 

стандартом ISO 9000:2001, – “effectiveness”. Згадані вище англомовні терміни, а 

також термін “performance” широко використовуються в економічній літературі 

в кількох різних значеннях, які за змістом суттєво відрізняються. Загалом 

значення терміну залежить від контексту, в якому він вживається. Хоча є 

випадки, коли різні джерела подають інший переклад того самого 

словосполучення. 
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Проаналізувавши існуючі визначення, можна зробити висновок, що 

найбільш відповідним змісту терміну “performance” є еквівалент 

“результативність”, хоча досить часто термін “performance” перекладають як 

“ефективність”, що створює передумови для змішування показників 

ефективності та результативності, оскільки ці категорії за своїм змістом не є 

синонімами. Своєю чергою, економічна ефективність (співвідношення 

результатів діяльності до витрачених для їх досягнення ресурсів) стосується 

господарської діяльності організації і має в англійській мові еквівалент 

“economical efficiency” або просто “efficiency”. Таким чином, показники 

результативності та економічної ефективності не лише відрізняються за 

змістом, але й характеризують різні аспекти діяльності підприємства. 

Досліджуючи ефективність діяльності організації, треба розрізняти 

власне ефективність діяльності, що стосується використання ресурсів, та 

результативність, що характеризує ступінь реалізації стратегії. Водночас треба 

пам’ятати, що для успішної діяльності організації важливим є не лише 

досягнення цілей і реалізація стратегії (результативність), але й мінімізація 

витрат впродовж цього процесу (ефективність). Як стверджують зарубіжні 

дослідники менеджерів має цікавити не лише те, чого ми досягли, але і як  

[9, 93, 118, 134, 202]. Тому показники оцінювання результативності та 

ефективності взаємопов’язані, але важливо оцінювати їх нарізно, оскільки це 

дозволить чітко визначити, чим викликаний поточний стан організації: 

помилковою стратегією (неточними цілями) чи нераціональним використанням 

операційних ресурсів. Зроблені висновки дозволять менеджерам точніше і 

правдиво оцінювати різні аспекти діяльності організації, що полегшить 

прийняття управлінських рішень. 

Сучасний американський дослідник проблеми ефективності та 

результативності організації Г. Кокінз у науковій праці «Управління 

результативністю» стверджує, що результативність та ефективність однаково 

важливі. “Спочатку виберіть стратегію, визначте цілі, а потім досягайте їх 

мінімально можливими ресурсами” [134, с. 38]. Відомі американські науковці  
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С. Роббінз та М. Коултер – визначають поняття “результативність” так: 

“Результативність [effeсtiveness] – показник, що відображає наскільки 

організації вдалося досягти поставлених цілей” [232]. На думку зарубіжних 

дослідників Е. Мосенга та П. Бредапа ефективність – рівень задоволення потреб 

споживачів; економічність – економне та оптимальне використання ресурсів 

організації; гнучкість – стратегічна сфокусованість (усвідомлення цілей) і 

здатність організації до змін [255]. 

Для певного врахування умов сучасної економіки поняття “ефективність” 

і “результативність” подаються взаємопов’язаними величинами, які 

узагальнено розкривають рівень успішності функціонування підприємства: 

операційна результативність забезпечує можливості формування потенціалу 

для його стратегічної стабільної діяльності та досягнення місії і цілей. У такий 

спосіб здійснюється намагання обґрунтувати, що “ефективність і економічність 

– майже синоніми й обидва терміни характеризують “результативність” 

(effectiveness) використання засобів для досягнення цілей” [153, с. 214]. 

Водночас можна зазначити, що “прямий зв’язок у поняттях “ефективність 

бізнес-системи і операційна ефективність був розділений лише у ХХ ст.” [211]. 

Наведене свідчить про виокремлення різновидів ефективності, а не 

формулювання чіткої та комплексної термінологічної сфери категорійного 

апарату ефективності, що відповідає сучасній економіці. 

Для з’ясування сутності досліджуваних категорій результативності та 

ефективності апелюватимемо до положень ДСТУ ІSО 9000-2001. Словник 

термінів стандарту чітко формулює та розмежовує поняття результативності 

(effectiveness) та ефективності (efficiency). Так, результативність визначається 

як ступінь реалізації запланованої діяльності та досягнення запланованих 

результатів, а ефективність – співвідношення між досягнутим результатом і 

використаними ресурсами [249]. Як об’єкт оцінки управлінської діяльності 

поняття “результат” більш широко характеризується у праці Г. В. Атаманчука: 

“Управління завжди здійснюється в ім’я досягнення певних цілей, вирішення 

актуальних завдань, які, в кінцевому рахунку, визначаються в отриманих 



46 
 

 

результатах практичної реалізації управлінських рішень і дій суб’єктів 

управління” [12].  

Виходячи з різноверсійності у підходах до встановлення результативного 

та ефективного функціонування сучасних суб’єктів господарювання, 

загальновизнаним у сучасних економічних дослідженнях повинно виступати, 

як стверджує Н. В. Поліщук, “використання науково-обґрунтованих основ 

теорії, методології та практики побудови комплексної системи оцінювання 

результативності діяльності з погляду її кінцевих наслідків” [210]. 

Основна концепція авторів сучасного фінського менеджменту  

(Т. Санталайнен, Е. Воутілайнен, П. Поренне і Й. X. Ніссіне), які протягом 

останніх 20 років активно працюють в області вдосконалення системи 

управління організаціями у Фінляндії, присвячена націлюванню керівників на 

результативність. Автори концепції управління за результатами наголошують 

на необхідності чіткої орієнтації діяльності організації на вимірювання 

запланованих та досягнутих у процесі роботи результатів [347]. 

Варто зазначити, що категорія “ефективність” широко застосовувалася і в 

умовах планової централізованої економіки за часів СРСР. Сьогодні вона може 

розглядатися тільки як один із критеріїв, що характеризує успішність 

підприємства – саме з погляду економічності виконуваних робіт. Однак 

категорія “результативність” вітчизняними вченими радянської доби майже не 

досліджувалася, а частково ототожнювалася з категорією ефективності. Значна 

увага радянськими економістами приділялася вивченню лише одного критерію 

оцінки результативності організації – продуктивності, зокрема продуктивності 

праці. Таку ситуацію можна пояснити відповідністю інструментів і методів 

управління адміністративно-командної системи управління планово-

централізованій соціалістичній економіці.  

Донедавна вітчизняна наука трактувала ефективність як тільки 

внутрішню економічність, пов'язану з раціональним використанням ресурсів. 

“Щоб уникнути асоціації з нею, як категорією, що характеризує успіх 
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підприємства в умовах ринку, доцільно прийняти результативність його 

діяльності”, – роблять акцент сучасні українські науковці [270]. 

В новітній економічній літературі категорія “результативність» в 

загальному розумінні трактується як ступінь досягнення запланованих 

результатів (запланованих завдань, цілей). Втім у контексті управління більш 

точним і правильним є визначення результативності в редакції вчених  

Н. В. Терещенка, Н. С. Яшина: “Результативність − міра досягнення 

результатів, адекватних встановленим і передбачуваним цілям, що 

задовольняють певні потреби зацікавлених сторін і створюють умови для 

постійного розвитку організації” [267]. Таке розуміння результативності 

організації відповідає сучасним ринковим умовам їх функціонування та 

дозволяє виробити вітчизняним менеджерам адекватну систему управління 

результативністю організацій.   

На думку українського вченого С. Покропивного, “…змістовне тлумачення 

результативності діяльності підприємства як економічної категорії визначається 

об’єктивно діючим законом економії робочого часу, що є основоположною 

субстанцією багатства й мірою витрат, необхідних для його нагромадження та 

використання суспільством. Саме тому підвищення ефективності виробництва 

треба вважати конкретною формою цього закону…” [209].  

Так, російський вчений О. С. Яхонтова вважає, що “одним з найбільш 

важливих завдань сучасного менеджменту є створення системи управління 

результативністю як основи стійкої конкурентної переваги компанії. 

Управління результативністю передбачає забезпечення менеджментом 

максимального збігу задуманого і досягнутого результату діяльності компанії. 

Для досягнення стабільної результативності компанії в досягненні бізнес-цілей 

менеджменту потрібно тісно пов’язати бізнес-стратегію з взаємо узгодженими 

діями відносно чотирьох складових бізнесу: його власників, клієнтів, бізнес-

процесів і персоналу” [356].  

О. В. Козирєва стверджує, що “результативність − сукупний результат 

функціонування системи, представлений кількісними та якісними показниками, 
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що характеризує відповідність результатів діяльності підприємства, іншої 

виробничої одиниці до його цілей, а також накопичений потенціал для 

подальшого розвитку” [95].  

Український вчений Й. М. Петрович наводить таке визначення: 

“…результативність – це комплексний показник, що характеризує потенціальні 

можливості використання ресурсів, якими володіє організаційно-виробнича 

система на даний момент часу, для досягнення позитивного результату та своїх 

цілей” [204]. Аналогічну думку висловлюють і вітчизняні вчені Н. Міценко,  

І. Міщук, котрі відмічають, що згідно з теорією менеджменту, потрібно 

відрізняти поняття “результативність” та “ефективність”, оскільки перше 

відображає співвідношення результатів (ефекту) з потенціалом (ресурсами) 

підприємства, а друге – співвідношення результатів з витратами після їх 

досягнення [175, с. 262]. 

Дещо обмеженим, на нашу думу, є визначення результативності  

В. А. Качалова: “Результативність − міра, в якій організація реалізувала 

заплановану діяльність і досягла запланованих результатів в реалізації політики 

в області якості і досягненні цілей в області якості”. Такий підхід автора 

визначається лише одним критерієм оцінювання результативності організації – 

якістю. Втім варто зауважити, що у сучасній вітчизняній науковій літературі 

більше уваги приділяється дослідженню результативності управління, 

управлінської діяльності. Так, Л. І. Федулова зазначає: “Результативність – це 

міра точності управління, яка характеризується досягненням очікуваного стану 

об’єкта управління, мети управління або рівнем наближення до неї. 

Результативність, з одного боку, залежить від створення умов і результатів 

праці на конкретному об’єкті, а з іншого, − від зовнішнього середовища та 

ситуацій, які визначають кон’юнктуру ринку та від величини акціонерного 

капіталу й величини ситуаційного доходу від реалізованого товару” [322].  

В. В. Стадник стверджує, що “результативність системи менеджменту – 

це її здатність виконувати управлінські функції таким чином, щоб організація 

могла досягати намічених цілей, оперативно реагуючи на зміни зовнішнього та 
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внутрішнього середовища” [256].  

Cучасний економічний словник роз’яснює: “Результативність управління 

− міра досягнення мети управління, очікуваного стану об’єкта управління; 

визначається значеннями вихідних параметрів, показників діяльності об'єкта 

управління” [19]. У словнику з економіки та фінансів наведене таке визначення: 

“результативність праці − міра ефективності праці, що характеризується 

досягненням результату/мети трудової діяльності або мірою наближення до неї; 

визначається значенням показників, що відображають досягнутий кінцевий 

результат праці” [263]. 

У деяких дослідженнях обґрунтовується доцільність розгляду 

ефективності й результативності через критерій управління сукупною 

продуктивністю ресурсного потенціалу підприємства. Американський вчений  

Д. С. Синк зазначає, що це “не є принципово новим підходом до оцінки 

економічної ефективності, а лише зміщує акценти з поточної у перспективну 

оцінку стану підприємства”. На його думку, “...результативність – це загальне 

узагальнююче інтегральне родове поняття з багатьма властивостями і 

складовими елементами, тоді як продуктивність – це достатньо конкретне 

поняття. Фактично продуктивність – це один з семи критеріїв результативності 

організації: дієвість цілей, планів; економічність; якість; продуктивність; якість 

трудового життя; прибутковість; нововведення. Ці критерії взаємозалежні і 

відображають лише різні аспекти суспільних витрат: більш ефективні рішення 

забезпечують вищу продуктивність, яка в свою чергу приводить до 

результативності” [248]. 

Таку ж позицію займає група вітчизняних вчених під керівництвом  

А. Н. Тищенко: “…якщо компанія дієва і економічно-ефективна, а її процеси 

задовольняють сучасним вимогам, то компанія, очевидно, повинна буде 

підтримувати якість трудового життя і інноваційність, щоб вижити у 

довгостроковій перспективі. Отже, компанія здатна бути продуктивною і 

прибутковою, що забезпечить її результативність” [270]. Вказані автори для 

дослідження результативності діяльності підприємства виокремлюють такі ж 
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критерії, як і Д. С. Синк, що спрямовані на реалізацію цілей організації, але ще 

додають становище на ринку – співвідношення економічності, продуктивності, 

прибутковості діяльності підприємства та аналогічних критеріїв пріоритетних 

конкурентів. У табл. 1.1 систематизовані погляди зарубіжних і вітчизняних вчених щодо 

сутності категорії “результативність”.  

Таблиця 1.1 

Погляди окремих вчених на сутність категорії “результативність” 

(власна розробка) 
№ 
з/п Автор Визначення категорії “результативність” 

1 2 3 
Зарубіжні вчені 

1 М. Армстронг,  
А. Берон 

Результативність – міра досягнення кінцевого результату у 
системному взаємозв’язку з цілями, прагненнями, якісними 
змінами. Результативність – це  питання не лише того що 
зроблено?, але і як? 

2 

Большой 
економический 
словарь / под ред. 
А. Н. Азрилияна 

Результативність – це міра досягнення мети управління, 
очікуваного стану об’єкта управління; визначається 
значеннями вихідних показників об’єкта управління. 
Результативність управління – міра досягнення цілей 
управління 

3 П. Друкер  
Результативність є наслідком того, що “робляться потрібні, 
правильні речі”. Результативність є наслідком певних процесів, 
виконання функцій, завдань, досягнення цілей 

4 Р. Зоді  Бюджет результативності застосовує вузьке визначення 
результативності: “що зроблено?”, “як?” 

5 Г. Кокінз Управління результативністю – це процес перетворення планів 
в дію, в результат. Це процес управління стратегією організації 

6 Ф. Байтеджік Результативність – це передусім вміння зрозуміти внесок 
кожного учасника та навчитися керувати ними 

7 А. Р. Тендер,  
І. Дж. Де-Торо 

Результативність економічної діяльності є сумарним 
результатом усіх процесів, що організовані та функціонують на 
підприємствах (у компаніях, об’єднаннях тощо) 

8 Е. Мосенг,  
П. Бредап 

Створили тривимірну модель результативності економічних 
процесів, яка визначається такими поняттями: економічність, 
ефективність, гнучкість 

9 Д. С. Синк  
Результативність – це загальне узагальнююче інтегральне 
родове поняття з багатьма властивостями і складовими 
елементами 

10 С. Роббінз,  
М. Коултер 

Результативність [effeсtiveness] – показник, що відображає, 
наскільки організації вдалося досягти визначених цілей 

Українські вчені 

11 Є.Н. Горчакова,  
Ф. Є. Поклонський  

Результативність – це співвідношення досягнутого результату 
до запланованого завдання 
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Продовження табл. 1.1 
1 2 3 

12 ДСТУ ІSО 9000-
2001 

Результативність − ступінь реалізації запланованої діяльності 
та досягнення запланованих результатів 

13 В. А. Качалов  

Результативність − міра, в якій організація реалізувала 
заплановану діяльність і досягла запланованих результатів в 
реалізації політики в області якості і досягненні цілей в області 
якості 

14 О. В. Козирєва  

Результативність – сукупний результат функціонування 
системи, представлений кількісними та якісними показниками, 
що характеризує відповідність результатів діяльності 
підприємства, іншої виробничої одиниці до його цілей, а також 
накопичений потенціал для подальшого розвитку 

15 А. В. Куценко  Результативність відображає досягнення результату 

16 Н. Г. Міценко,  
І. П. Міщук 

Результативність – це співвідношення результатів (ефекту) з 
потенціалом (ресурсами) підприємства 

17 О. І. Олексюк  

Результативність є відображенням процесів мислення та 
сприйняття інформації людиною і водночас є цілісною 
філософією ведення господарської діяльності, в складі якої 
використовуються підсистеми ідентифікації зв’язків, 
вимірювання наслідків економічних процесів, менеджменту за 
результатами 

18 Й. М. Петрович  

Результативність – це комплексний показник, що характеризує 
потенціальні можливості використання ресурсів, якими володіє 
організаційно-виробнича система на даний момент часу, для 
досягнення позитивного результату та своїх цілей 

19 
Словник з 
економіки та 
фінансів 

Результативність праці − міра ефективності праці, що 
характеризується досягненням результату/мети трудової 
діяльності або мірою наближення до неї; визначається 
значенням показників, що відображають досягнутий кінцевий 
результат праці 

20 
Cучасний 
економічний 
словник 

Результативність управління − міра досягнення мети 
управління, очікуваного стану об’єкта управління; 
визначається значеннями вихідних параметрів, показників 
діяльності об’єкта управління 

21 В. В. Стадник  

Результативність системи менеджменту – це її здатність 
виконувати управлінські функції таким чином, щоб організація 
могла досягати намічених цілей, оперативно реагуючи на зміни 
навколишнього середовища. 

22 Н. В. Терещенко,  
Н. С. Яшин  

Результативність − міра досягнення результатів, адекватних 
встановленим і передбачуваним цілям, що задовольняють певні 
потреби зацікавлених сторін і створюють умови для постійного 
розвитку організації 

23 
А. Н. Тищенко,  
Н. А. Кизим,  
Л. В. Догадайло  

Результативність підприємства є узагальнювальним кількісним 
явищем, що виникає внаслідок ефективного здійснення 
діяльності і об’єднує більш конкретні кількісні явища, які 
відображають підсумкові показники роботи підприємства 

24 Л. І. Федулова  
Результативність – це міра точності управління, яка 
характеризується досягненням очікуваного стану об’єкта 
управління, мети управління або рівнем наближення до неї 
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Аналізуючи наведені дефініції категорії “результативність”, можна 

стверджувати, що всі вони більш або менш деталізовано виражають одну 

загальну думку: результативність оцінює ступінь досягнення визначених цілей 

або реалізації стратегії організації, а ефективність передбачає досягнення цілей 

з мінімально можливими витратами. Оскільки для сучасних організацій 

характерне розмаїття цілей, то визначення результативності організації нами 

конкретизовано як міра досягнення результатів, адекватних встановленим і 

передбачуваним цілям організації, що задовольняє потреби зацікавлених сторін 

і створює умови для постійного розвитку організації. 

Втім, більш повним у контексті управління є визначення 

результативності в редакції вчених Н. В. Терещенка, Н. С. Яшина, що 

відповідає сучасним умовам функціонування організацій і дозволяє 

українським менеджерам сформувати адекватну систему управління 

результативністю організації.  

 

1.2. Концептуальні принципи управління результативністю 

організації 

 

Всебічне вивчення категорії “результативність” дозволяє нам зробити 

висновок про більш ґрунтовне її дослідження зарубіжними вченими. Чітко 

відстежується тенденція управління результативністю як інструменту 

стратегічного управління організацією, що перетворює її плани в результати. 

Тому успішне становлення стратегічного менеджменту українськими 

менеджерами вимагає концептуального бачення та прикладних механізмів 

використання методології управління результативністю (рerfomance 

management) з врахуванням конкретних умов та обмежень середовища 

діяльності вітчизняних організацій.  

Поняття “управління результативністю” виникло і часто 

використовувалося у сфері управління персоналом на початку 1990-х рр. До 

цього часу вже стають загальноприйнятими принципи формулювання цілей, 
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оцінювання та перегляду результативності праці, оплати праці за результатами. 

Однак лише до кінця 1980-х рр. менеджери організацій починають 

замислюватися про управління індивідуальною результативністю працівника як 

про цілісну систему. За результатами дослідження Інституту управління 

персоналом (IPM), проведеного у 1992 р., поняття “управління 

результативністю” навіть не мало точного визначення, як зазначають 

американські дослідники М. Армстронг та А. Берон. Одні вчені мали на увазі 

під ним ділову оцінку працівника, інші – оплату праці за результатами, треті – 

дії, пов’язані з навчанням і розвитком персоналу. У 1997 р. ці вчені провели 

друге дослідження, за результатами якого респонденти вже більш-менш 

збігалися в поглядах на управління результативністю, але спостерігався чіткий 

поділ на дві групи. Перша група ставила на чільне місце питання оплати праці, 

друга – вважала основним завданням цієї системи забезпечення розвитку 

співробітників [9]. 

На сьогодні у фаховій літературі з менеджменту чітко відстежується два 

наукових підходи щодо сутності управління результативністю організації. 

Прихильники першого підходу стверджують, що управління результативністю 

належить до систем управління людськими ресурсами та персоналом 

організації. Вони вважають, що управління результативністю – це природний 

процес, котрий сприяє ефективному управлінню окремими працівниками та 

командами і спрямований на досягнення найвищого рівня результативності 

діяльності організації. Відповідно в межах цього процесу в організації 

формується загальне розуміння цілей, які повинні бути досягнуті, і підходів до 

організації роботи і до навчання співробітників, що забезпечують досягнення 

цих цілей [9, 10, 31, 92, 238]. На думку послідовників цього погляду, сутність 

управління результативністю – навчати, спрямовувати, оцінювати, мотивувати і 

винагороджувати колег, допомагаючи їм повністю розкрити свій потенціал і 

підвищити результативність діяльності організації. Ця система відмінно працює 

в компаніях, які можуть похвалитися блискучими лідерами і духом 

справжнього наставництва у відносинах між менеджерами і членами команди.  
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В успішних організаціях з інстальованою системою управління 

результативністю будь-який працівник може відповісти на три простих 

запитання: 

1. Чого від мене очікують? Чи розумію я, яких результатів і якої 

поведінки чекає від мене компанія? 

2. Наскільки я відповідаю очікуванням? Як коучинг і зворотний зв’язок 

допоможуть мені зрозуміти, чи добре я працюю і що можу поліпшити? 

3. Що це означає для мене? Як мої результати та особистий внесок 

конвертуються у визнання і винагороду? 

Управління результативністю вважається найважливішим засобом 

досягнення успіху організації. Послідовники концепції визначають, що 

“управління результативністю – це комплексний процес керівництва 

персоналом, який не обмежується постановкою завдань і контролем за їх 

виконанням. Ми стверджуємо: управління результативністю практично 

гарантує, що всі співробітники вашої організації розкриють свій потенціал, 

назавжди збережуть вірність компанії і високу мотивацію” [9, 10]. 

В межах другого підходу вчені поняття управління результативністю 

розглядають ширше і трактують як інструмент стратегічного управління 

організацією та визнають, що управління результативністю – це управління 

реалізацією стратегії, перетворенням планів у конкретні результати. Так, 

визнаний експерт у галузі управління результативністю (рerfomance 

management), американський вчений Г. Кокінз управління результативністю 

формулює як “процес управління стратегією організації за допомогою повністю 

інтегрованої системи методологій поліпшення бізнесу. Управління 

результативністю включає методології, вимір, процеси, програмні засоби і 

системи управління діяльністю організації” [134]. Управління результативністю 

можна уявити як концепцію, що об’єднує відомі методології поліпшення 

бізнесу та технології. Методології вже не обов’язково використовувати окремо 

– їх можна гармонійно поєднувати. 

Управління результативністю об’єднує методології, показники, процеси, 
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програмне забезпечення та системи управління діяльністю організації. Ця 

концепція охоплює всі рівні, починаючи від керівників компаній, і процеси. 

Підсумовуючи переваги концепції, можна сказати, що вона дозволяє приймати 

рішення і розраховувати ризик з урахуванням широкого спектра функцій, 

забезпечуючи більшу прозорість завдяки точності, надійності і суттєвості 

наданої інформації, змушуючи всі елементи працювати на реалізацію стратегії 

організації. Але чому підтримка стратегії така важлива? Просто хорошої роботи 

на оперативному рівні недостатньо. В кінцевому підсумку висока ефективність 

організації не призведе до гарних результатів за посередньої або слабкої 

стратегії [134]. 

У зарубіжній науковій літературі з менеджменту наводяться й інші 

визначення управління результативністю, котрі також підкреслюють системний 

характер цього процесу, його спрямованість на досягнення цілей, спільних для 

співробітника і всієї організації, а ще високу значимість розвитку та підтримки 

персоналу. Так, на думку К. Хендрі, П. Бредлі і С. Пекінса “управління 

результативністю – це системний підхід до підвищення індивідуальної та 

командної результативності, спрямований на досягнення цілей організації” 

[367, с. 21]. З погляду вченого Дж. Локетта, “управління результативністю – це 

виховання компетентних і лояльних співробітників, що працюють заради 

досягнення загальних і значущих цілей в організації, що підтримує і заохочує їх 

досягнення” [372]. “Управління результативністю – це спосіб спонукати і 

заохотити співробітників працювати з максимальною ефективністю відповідно 

до потреб організації”, – зазначає зарубіжний науковець М. Уолтерс [384]. 

“Управління результативністю – це управління бізнесом”, – вважають 

дослідники Мормани [374, с. 70].  

Викликає інтерес погляд Френка Байтеджіка, віце-президента Enterprise 

Performance Management Global Business Unit в Oracle, викладений у праці 

“Результативне лідерство” (Performance Leadership). Автор пропонує 

альтернативний погляд на управління результативністю. На його думку, 

“результативність повністю залежить від мотивації, відданості та командної 
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роботи. Управління ж асоціюється з планами, контролем та звітністю. Кажучи 

про управління результативністю, ми зазвичай фокусуємося на тих аспектах, з 

якими асоціюється управління, забуваючи про те, з чим асоціюється 

результативність. Саме поняття “управління результативністю” є до певної 

міри суперечливим. Результативне лідерство базується на уроках особистого 

розвитку та твердженні про те, що люди повинні розвиватися у чотирьох 

напрямках: фізичному, ментальному, соціальному й духовному. 

1. Фізичний напрямок необхідний нам для того, щоб залишатися 

здоровими та мати достатньо енергії.  

2. Ментальний напрямок дозволяє нам рухатися вперед.  

3. Соціальний/емоційний напрямок допомагає нам розвиватися 

збалансовано, представляючи цінність для оточення.  

4. Духовний напрямок допомагає нам думати про те, заради чого ми 

тут і яка наша кінцева ціль.  

Ці ж напрямки можуть бути адаптовані і до організацій. Фізичний 

напрямок – це щоденні операції; ментальний – це стратегія; соціальний 

напрямок – це цінність для суспільства, яку створює компанія; а духовний – це 

внутрішні цінності компанії та її культура. Результативне лідерство базується 

на управлінні саме цими чотирма напрямками” [17]. 

Ф. Байтеджік визначає “організацію як унікальну співпрацю багатьох 

зацікавлених учасників, завдяки котрій стає можливим досягнення цілей, яких 

ніхто з них не спроможний досягнути окремо. Результативність – це передусім 

вміння зрозуміти внесок кожного учасника та навчитися керувати ними. 

Акціонери пропонують капітал, суспільство пропонує бізнес-інфраструктуру, а 

співробітники пропонують свій час, знання та зусилля. Такий погляд на 

систему бізнесу приводить до абсолютно іншого її розуміння – менш 

спрямованого на внутрішній контроль і більше – на взаємодію учасників. 

Сьогодні більше, ніж у минулому, нам потрібно працювати разом. Одинаки не 

виживуть” [17].  



57 
 

 

Австрійський економіст, лауреат Нобелівської премії в галузі економіки  

Ф. Хайєк (1899–1992) вказував, що неодмінною умовою прогресивного 

розвитку економіки будь-якої країни є людська співпраця, яка ґрунтується на 

морально-етичних і правових нормах, що стримують руйнівні тенденції, 

породжені протистоянням індивідуальних інтересів. Це передусім повага до 

чужої власності; визнання її недоторканості; чесність, довіра і пунктуальність у 

ділових відносинах; відповідальність за порушення домовленостей; 

толерантність; вміння діяти у власних інтересах, але за єдиними для всіх 

правилами.  

Проте варто зауважити, що у вітчизняній економічній літературі 

проблема формування систем управління результативністю мало висвітлена, 

оскільки категорія “результативність” є новою і ще недостатньо досліджена 

українськими вченими. Сучасними українськими вченими практично не 

охоплені питання ефективного використання управлінських ресурсів для 

підвищення результативності організацій, формування адекватних систем 

управління, розробки відповідних інструментів та механізму управління 

результативністю організації. Більшість їхніх досліджень в цій царині 

спрямовані на формування критеріїв і показників оцінювання результативності 

та ефективності організацій [40, 79, 89, 135, 211, 315, 349]. Водночас нечисленні 

дослідження українських вчених проблеми управління результативністю 

вітчизняних організацій провадяться в площині другого підходу, а саме в 

контексті стратегічного управління організацією. 

Не заперечуючи розглянуті вище наукові підходи зарубіжних вчених 

щодо сутності поняття “управління результативністю”, наші подальші 

дослідження проблеми управління результативністю організації будуть 

провадитися в межах стратегічного управління організацією із визначальною 

роллю персоналу організації.  

Класифікація категорії “результативність” є робочим інструментом 

дослідження, що дозволив нам визначити складові елементи системи 

управління результативністю, зокрема, суб’єкта та об’єкта управління, що в 
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подальшому дослідженні є підґрунтям для ідентифікації функцій, операцій та 

процедур процесу управління результативністю (табл. 1.2).  

 

Таблиця 1.2 

Класифікація категорії “результативність” 

(власна розробка)  
№ 
з/п Класифікаційна ознака Види 

1 За об’єктом управління  
 індивідуальна 
 групова 
 організації 

2 За суб’єктом управління 
 лінійних керівників вищого рівня управління  
 керівників проектів  
 лінійних керівників низового рівня управління  

3 За масштабами управління 

 національної економіки 
 галузі 
 регіону  
 комплексу  
 підприємства 
 структурного підрозділу  
 працівника 

4 За змістом цілей  

 економічна  
 фінансова 
 соціальна 
 організаційна 
 екологічна  
 технологічна 

5 За джерелами формування 
 внутрішня  
 зовнішня  

6 За часовою ознакою  
 теперішня  
 майбутня 

7 За ситуаційним станом  
 фактична 
 планова 
 прогнозована  

 

Побудована нами піраміда результативності наочно демонструє 

взаємозв’язок її видів в системі менеджменту організації, залежно від рівнів 

управління організацією (рис. 1.1.). 
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Рис. 1.1. Піраміда результативності організації  

(власна розробка) 

 
 

За результатами дослідження категорії “результативність” та її 

систематизації за певними ознаками (суб’єктом та об’єктом управління) 

обґрунтовано складові елементи системи управління індивідуальною 

результативністю, що є основою для ідентифікації функцій, операцій та 

процедур процесу управління результативністю (рис. 1.2).  

Система управління результативністю ґрунтується на припущенні: що 

вища продуктивність праці кожного, то ефективніша діяльність всієї 

організації. 
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Рис. 1.2. Система управління індивідуальною результативністю  

(авторська розробка)  

Висновки першого дослідження управління результативністю, 

проведеного в 1991 р. Інститутом управління персоналом (IPM) підтверджують, 

що управління результативністю дійсно допомагає справжнім менеджерам 

вести бізнес вперед. Вони послідовно і чітко інформують підлеглих, які 

результати від них очікуються, і забезпечують їх усім необхідним для 

досягнення цих результатів. З часом міцно утвердилося уявлення про 

управління результативністю як про інструмент, що підвищує ефективність 

роботи лінійних керівників. Всі респонденти, опитані під час цього 

дослідження, стверджували, що успіх або невдача системи управління 

результативністю залежить в кінцевому підсумку від лінійних керівників. 

Фахівці в галузі управління персоналом можуть озброїти їх всіма 

інструментами, але не в силах змусити їх застосовувати. Мабуть, ця складова 
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управління результативністю, як ніяка інша, демонструє, що повноцінне 

здійснення кадрової політики вимагає тісної співпраці фахівців з управління 

персоналом і лінійних керівників. Останнє дослідження Ліцензованого 

інституту персоналу та кадрового розвитку (CIPD) показало, що кращі компанії 

від просто хороших відрізняють менеджери – менеджери, які спонукають 

співробітників не обмежуватися мінімальним результатом, мотивуючи їх до 

додаткових зусиль заради задоволеності клієнтів, які вміють вирішити 

проблему або запропонувати новий продукт [9, 10]. 

Практична реалізація концепції управління результативністю організації 

насамперед вимагає розуміння та усвідомлення українськими менеджерами її 

базових принципів і правил. Адже результативність і ефективність управління 

сучасною організацією значною мірою залежать від того, яких принципів 

дотримуються її керівники, приймаючи управлінські рішення, і які методи вони 

застосовують для їх реалізації.  

Вивчаючи еволюцію принципів управління суспільним виробництвом, 

передусім з’ясуємо сутнісну характеристику самого поняття “принцип”. 

Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови, 

поняття “принцип” розглядається як:  

 основне вихідне положення якої-небудь наукової системи, теорії, 

ідеологічного напряму і т. ін.;  

 особливість, покладена в основу створення або здійснення чого-

небудь, спосіб створення або здійснення чогось;  

 переконання, норма, правило, яким керується хто-небудь у житті, 

поведінці [46]. 

І. І. Бажин визначає поняття “принцип” як узагальнену, основоположну 

вимогу, яка ґрунтується на об’єктивних законах та закономірностях, що 

висуваються до суб’єкта практичної діяльності, і якою він повинен керуватися 

для оптимального досягнення мети [18].  
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Враховуючи наведені дефініції поняття “принцип”, під принципами 

управління розуміють правила, норми управлінської діяльності, відповідно до 

яких створюється, функціонує і розвивається система менеджменту організації. 

З їх допомогою менеджери встановлюють правила дій і поведінки, обов’язкові 

для всіх працівників, узгоджують, об’єднують, координують і регулюють їхню 

діяльність, приймають та реалізують управлінські рішення, забезпечують вибір 

адекватних ситуації методів управління тощо. Їх формування відбувається під 

впливом системи пріоритетів та цінностей, що сформувалася в організації. 

Принципи управління є узагальненням практичного позитивного 

управлінського досвіду і ґрунтуються на певних законах та закономірностях 

суспільного розвитку [147, 331]. 

Загальні принципи менеджменту обґрунтовані та сформульовані на 

початку ХХ ст. основоположниками наукового менеджменту, а саме  

Ф. Тейлором, А. Файолем, Е. Харрінгтоном та ін. У часи бурхливого розвитку 

індустріального виробництва домінуючим підходом до управління 

підприємствами була стандартизація діяльності, регламентація процесів та дій 

персоналу.  

З останньої чверті ХХ ст. і до сьогодні в світі активно формується 

постіндустріальний тип суспільства із новою моделлю економіки – економікою 

знань, яка безпосередньо впливає на формування сучасної системи 

теоретичного та практичного менеджменту. Головна увага в управлінні 

спрямовується на людей як носіїв інтелекту. Основна ідея новітньої парадигми 

практичного менеджменту така: “інтелектуальному суспільству – 

інтелектуальне управління”. Ця управлінська парадигма орієнтована на 

ефективне використання інтелекту людських ресурсів організацій. Як зауважує 

П. Друкер, “...на початку ХХI ст. головне – робити знання продуктивними” 

[90]. Менеджмент зосереджує свої зусилля на тому, щоб навчити працівників 

спільно діяти і тим самим досягти синергізму (від грец. sunergos – спільно) в 

роботі; передбачає чесність і довіру в ділових відносинах – етику в бізнесі 

оголошено “золотим правилом”; прагне сформувати таку організаційну 
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культуру, яка б стимулювала саморозвиток працівників і їх бажання бути 

рівноправними членами організації [204]. 

Зважаючи на це, найважливішими стають ті принципи, які дають змогу 

повністю розкрити потенціал людини і спрямувати його на користь організації: 

 розвиток творчих здібностей персоналу; 

 залучення співробітників до розроблення управлінських рішень; 

 опора на систему гнучкого лідерства серед персоналу та особисті 

контакти працівників із зовнішнім оточенням; 

 використання таких методів співпраці з людьми, які забезпечують 

їх задоволення роботою; 

 постійна і цілеспрямована підтримка індивідуальної ініціативи 

працівників фірми й організацій, які з нею співпрацюють; 

 чесність і довіра в ділових відносинах; 

 орієнтація на високі стандарти роботи і прагнення до нововведень; 

 обов’язкове визначення розміру внеску працівника у загальні 

результати; 

 орієнтація на перспективу розвитку; 

 опора на загальнолюдські цінності та соціальну відповідальність 

бізнесу перед людьми та суспільством загалом. 

Наведені вище принципи взято за основу сучасної парадигми управління. 

Використання їх дає змогу будь-якій організації розвиватися, видозмінюватися 

відповідно до вимог часу. Але кожна організація, спираючись на потенціал 

своїх працівників, має відшукати для себе ті принципи і методи, що 

сприятимуть успішній роботі і відповідатимуть вимогам та запитам ринку. 

Сьогодні в практичній професійний діяльності зарубіжних менеджерів вони є 

фундаментальною основою їх професійної діяльності, органічною складовою 

систем управління фірмами, корпораціями. Їх ігнорування є неможливим, 

оскільки це об’єктивна закономірність управління сучасним суспільним 

виробництвом. Проте, на жаль, не спостерігаємо їх у практиці професійного 

управління українськими організаціями й підприємствами.  
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Вітчизняній управлінській практиці властиві невміння брати на себе 

відповідальність, жорсткий контроль, очікування розпорядження про 

впровадження новацій тощо. Становище ускладнюється й тим, що вітчизняний 

менеджмент формується під впливом західних теоретичних концепцій, які були 

актуальними чверть століття тому. Для роботи на внутрішньому ринку вони є 

цілком придатними, але українські підприємства повинні прагнути бути 

конкурентоспроможними і на зовнішньому ринку. Нині, в епоху глобалізації, 

конкуренція набуває іншого виміру, і входження у світовий розподіл праці для 

України є важким завданням. Величезна концентрація капіталу у 

високорозвинутих країнах витісняє дрібний і навіть середній бізнес із 

традиційних сфер діяльності. На преференції споживача вже не звертають 

увагу, а їх формують. Протистояння тиску транснаціональних компаній 

можливе лише у деяких сферах, і то за умов ефективного менеджменту, який 

спирається на новітнє сприйняття ринкових реалій і відбирає адекватні методи 

взаємодії з ними. Кожна організація в цих умовах мусить для себе визначити 

основні правила ведення бізнесу, дотримання яких дасть їй змогу здобути 

конкурентну перевагу. 

Ці правила мають визначати філософію ведення бізнесу, організаційну 

поведінку, формувати уявлення про ринки споживачів, про конкурентів, про 

технології та їх зміни тощо. Вони повинні спиратися на сильні сторони фірми і 

враховувати слабкі, окреслювати сфери діяльності та визначати орієнтири 

розвитку, давати змогу адекватно оцінити результати діяльності і своєчасно 

формулювати нові цілі. Однак більшість українських менеджерів не 

усвідомлюють значимості та їхньої ролі в побудові ефективних сучасних 

систем менеджменту, свідомо чи несвідомо нехтуючи знаннями світової теорії 

менеджменту. Така ситуація, відображає еволюційний шлях становлення 

вітчизняного менеджменту, послідовну, не завжди якісну трансформацію форм 

і методів адміністративно-командної системи управління.  

Як відзначає український вчений Й. Петрович, “…за роки радянської 

влади люди звикли не стільки працювати, скільки вдавати, що працюють. З 
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цією психологією необхідно боротися, зокрема, забезпечуючи матеріальне й 

моральне стимулювання кожного працівника суто за результати роботи, за 

індивідуальний трудовий внесок у кінцевий результат діяльності певного 

трудового колективу і всієї організації. За часів функціонування 

адміністративно-командної системи через зрівнялівку, труднощі професійного 

зростання та службово - професійного просування за діловими якостями люди 

відучилися працювати на совість. Тоді існував стандарт відносин “начальник – 

підлеглий”, а не єдина команда колег по роботі, очолювана формальним 

керівником, який одночасно є її неформальним лідером. Нині найбільш 

адекватним стандартом трудових відносин є формування й функціонування 

команд колег по роботі” [204].  

Отже, основними домінантами нової парадигми менеджменту, які 

сформульовані вітчизняними та зарубіжними вченими наприкінці ХХ й на 

початку ХХІ ст., є припущення, що на зміну ієрархії, твердим правилам і 

графікам приходить робота в командах, безпосередні взаємодії, перманентні 

інновації, безупинне навчання й удосконалювання.  

Концепція управління результативністю є однією з сучасних теорій 

новітньої парадигми менеджменту. Відповідно її концептуальні положення 

ґрунтуються на розглянутих вище сучасних принципах управління, 

розкривають та доповнюють їх. Принципи управління результативністю 

організації конкретизують та уточнюють загальні принципи менеджменту, 

знання та врахування яких у сучасному менеджменті організації є важливою 

умовою її успішного розвитку. Концепція управління результативністю 

організації ґрунтується на таких фундаментальних принципах: 

 перетворення цілей організації в цілі окремих співробітників, команд, 

відділів і підрозділів;  

 допомога працівникам у виясненні цілей організації; 

 безперервний і динамічний процес, який забезпечує підвищення 

результативності з плином часу; 

 взаєморозуміння та співпраця, а не контроль і примус; 
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 загальне для всієї організації уявлення про те, що і як потрібно зробити 

для підвищення результативності; 

 спонукання співробітників самостійно управляти своєю 

результативністю; 

 демократичний стиль управління, заснований на відкритості і чесності, 

що стимулює двосторонню комунікацію між керівництвом і підлеглими; 

 постійний зворотний зв’язок; 

 вимірювання та оцінювання всіх параметрів результативності щодо 

відповідності цілям, що поділяються і приймаються всіма працівниками; 

 поширення на всіх без винятку співробітників організації; 

 співвідношення результативності роботи з матеріальною винагородою 

не є першочерговим завданням; 

 формування корпоративної культури, яка поєднує воєдино управління 

результативністю і корпоративну стратегію [9, 10, 134].  

Очевидно, реальний механізм дії принципів управління результативністю 

організації полягає у визнанні і дотриманні вимог цих принципів лінійними 

менеджерами під час здійснення управлінського впливу на працівників. Втім 

досвід показує, що зазначені принципи висувають більш високі професійні 

вимоги до суб’єкта управління результативністю – лінійних керівників 

організації, які повинні володіти не лише формальною владою, але і мати 

неформальну – бути лідером.  

Як стверджує один із найвідоміших і шанованих теоретиків менеджменту 

П. Друкер: “Створення ефективного лідерства полягає в продумуванні місії 

компанії, її визначенні і встановленні, чітко і наочно. Лідер встановлює цілі, 

вказує пріоритети, встановлює і підтримує стандарти”. На його думку, “щоб 

створити результативну організацію, потрібно замінити владу 

відповідальністю” [93]. З погляду японського менеджменту найважливішим 

завданням менеджменту організації є створення механізму групової логіки і 

підпорядкування волі лідера. 
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Визнаний експерт у сфері управління ефективністю Г. Кокінз, автор 

власного бачення концепції “управління результативністю”, зазначає: 

“Авторитарний стиль керівництва не приносить успіху. Це не військова 

організація, в якій кажуть: працівники, ви будете робити те й те. Не діє. Тому 

що кожен співробітник у сучасному бізнесі – це освічена людина, яка має свою 

точку зору. Вони можуть запропонувати свій спосіб дії. Тому всі стратегічні 

карти і карти збалансованих показників призначені для того, щоб вплинути на 

поведінку рядових співробітників, які повинні розуміти, що вони роблять, 

повинні розуміти відповідність своїх дій загальним цілям” [134]. 

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що вихідне концептуальне 

положення управління результативністю організації – це передусім люди, які 

готові постійно шукати можливість вдосконалення як власної діяльності, так і 

діяльності організації загалом, а також керівники, які завжди готові вислухати 

та підтримати пропозиції, спрямовані на вдосконалення. Сьогодні працівники 

українських організацій повинні відмовитися від філософії: “Я тільки працюю 

на своєму робочому місці, виконую розпорядження, а інше мене не цікавить”, а 

менеджери організації – від авторитарного стилю керівництва: “Я тут головний, 

а справа усіх інших – тільки виконувати мої розпорядження”. Тому процес 

управління результативністю повинен ґрунтуватися і на моральних принципах: 

повага до особистості; взаємоповага; справедливість процедури; прозорість 

прийняття управлінських рішень. 

На думку Е. Гаррінгтона, першого в історії наукового менеджменту 

“інженера з ефективності”, “…праця повинна бути благом, а не нещастям. 

Вища здатність людини полягає в тому, що вона може створити і налагодити 

організаційну структуру, принципом діяльності якої буде створення і 

досягнення ідеалів”. “Значення ідеалів для практичної роботи організації важко 

переоцінити, – вважав науковець, – тож з упевненістю можна говорити при 

цьому про один із фундаментальних принципів управління результативністю. 

Призначення своєї організації керівники мають доводити кожному 

співробітнику, воно повинно бути скрізь і в усіх на очах. Тоді і тільки тоді 
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будь-яка ділова компанія може досягти високого ступеня ефективності як 

кожного окремо взятого працівника, так і організації загалом” [65].  

“Більшості співробітників потрібні: керівництво, свобода робити свою 

справу і стимулювання, а не примус. Система управління результативністю 

може бути системою примусу лише у виняткових випадках. Вона повинна 

стати системою розвитку, заснованою на співпраці”, – відзначають зарубіжні 

дослідники проблеми забезпечення результативного розвитку організації [10, 

33, 180, 181]. Для цього є два шляхи:  

 по-перше, весь процес управління результативністю – коучинг, 

консультування, зворотний зв’язок, моніторинг, визнання і т. д. – має сприяти 

розвитку співробітників. В ідеалі члени команди професійно ростуть і 

розвиваються під час цих взаємодій; 

 по-друге, коли менеджери і члени команди запитують, що їм необхідно, 

щоб досягати більшого і робити це краще, вони переходять до стратегічного 

розвитку.  

“Велика частина ідей управління результативністю якраз стосується 

процедур виконання стратегії”, – зауважує Г. Кокінз. Ця ідея схвалюється 

більшістю зарубіжних дослідників сучасних проблем менеджменту організацій. 

“Те, що ми робимо, пов’язане з нашим баченням, що визначає стратегію і цілі. 

Але те, як ми це робимо, визначається нашими цінностями і принципами 

роботи, які трансформуються в бажану поведінку, що забезпечує 

результативність. ...Співробітники ранжуються за поведінкою точно так само, 

як ранжуються за досягненням цілей. Їм пропонується привести будь-які 

свідчення, випадки з їхньої практики, листи подяки і т. д.” [134]. 

“Результативність підтримує цінності організації – “оживляє” цінності”, 

стверджують зарубіжні вчені М. Армстронг, А. Берон. Це поведінковий аспект, 

але в центрі уваги перебувають дії співробітників, спрямовані на втілення в 

життя ключових цінностей – уваги до якості, уваги до людей, уваги до рівних 

можливостей та бізнес-етики. Фокус уваги на цінностях – особливість багатьох 
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успішних зарубіжних організацій. Це і є одним з найбільших нововведень 

сучасної парадигми менеджменту [10]. 

Тому менеджмент українських організацій має бути засобом, за 

допомогою якого організація формує свою корпоративну культуру, цінності й 

переконання. Японський досвід показує, що менеджери, які ефективно 

працюють, повинні приділяти значну увагу корпоративній культурі, її 

закріпленню в організації та посиленню впливу на працівників. Корпоративна 

культура виявляється в системі цінностей, етичних нормах, традиціях, 

принципах ведення справ і політиці (передусім щодо працівників та 

профспілок, акціонерів, покупців), а також у міжособистісних відносинах 

працівників та особливому внутрішньому середовищі організації. Вона здатна 

чинити значний позитивний або негативний вплив на успішне втілення 

(реалізацію) стратегії організації. 

Т. Уотсон-молодший, якому пощастило досягти більших успіхів, ніж його 

батькові, на посаді виконавчого директора компанії IBM,  у своїй промові, 

виголошеній у Колумбійському університеті в 1962 p., стверджував, що між 

корпоративною стратегією і культурою існує значно тісніший зв’язок, ніж 

здається на перший погляд. На його думку, основні принципи корпоративної 

культури, почуття духовної спільності, властиве працівникам компанії, 

справляє значно більший вплив на результати діяльності, ніж технологічні або 

економічні ресурси, організаційна структура, інновації або нормування часу. 

Безумовно, все це також необхідне для успіху. Однак вирішальним чинником 

успішної діяльності компанії є дотримання її працівниками принципів 

корпоративної культури [204]. Успішних результатів організація досягає в тому 

випадку, коли існує повна відповідність між культурою і стратегією, оскільки 

це є потужним важелем управління персоналом з метою забезпечення його 

результативної та ефективної роботи.  

Навіть в умовах чітко визначеної стратегії можливі конфлікти в 

організаціях. Так, завжди буде існувати протиріччя між рівнем обслуговування 

клієнтів, результативністю процесів і обмеженістю бюджету або прибутку. 
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Менеджери і команди співробітників постійно стикаються із суперечливими 

цілями і не знаходять шляхів подолання цих протиріч, тому вони схильні 

фокусувати свої зусилля на вирішенні короткострокових проблем і задоволенні 

особистих інтересів. Управління результативністю підвищує передбачуваність 

результатів, прояснює зв’язки між стратегічними, операційними і фінансовими 

цілями, робить їх зрозумілими для менеджерів і груп співробітників, що 

дозволяє їм діяти, а не чекати вказівок начальників.  

Управління результативністю працює в напрямку поліпшення балансу 

між планами і результатами, постійно вивіряючи напрямок руху, потужність і 

швидкість організації. Вона охоплює створення потужних комбінацій шляхом 

об’єднання програмного забезпечення, наприклад бізнес-аналітики, з 

основними виробничими процесами. Ці процеси посилені такими механізмами, 

як система бережливого виробництва і концепція “шести сигм”, які дозволяють 

“розставити пріоритети і привести діяльність організації у відповідність з 

корпоративною стратегією. І якщо методологія управління результативністю 

буде використана належним чином, то зможе породити в організації групову 

логіку, якою, можливо, будуть керуватися і торгові партнери (наприклад, 

постачальники та клієнти) цієї організації. Управління результативністю 

полегшує врегулювання конфліктів в організації” [134]. 

Отже, завдання управління результативністю – забезпечити організації 

перевагу в людському капіталі. Сьогодні персонал організації визнаний 

найважливішою її конкурентною перевагою. Інші конкурентні переваги, такі як 

дизайн продукту або бізнес-процес, легко копіюються. Навпаки, “людський 

фактор” скопіювати складно, що робить його винятково важливим для 

організації. Перевага в людському капіталі досягається завдяки найму 

співробітників з цінними з погляду конкуренції навичками і знаннями. 

Інтелектуальний капітал організації вимагає розвитку – створення “сукупного 

обсягу знань, навичок і здібностей індивідів, накопичуваних фірмою з плином 

часу і складових її характерну компетенцію” [10]. Для цього управління 

результативністю повинно утворювати єдиний комплекс з ключовими HR-
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процесами – кадрового забезпечення, розвитку персоналу та управління 

знанням. Крім того, управління результативністю повинні здійснювати 

менеджери, котрі чітко розуміють його внесок у бізнес, що допоможе їм 

сформувати навички та поведінкові установки для максимально повного 

використання цієї переваги.  

Результативність організації – це питання не тільки того, що зроблено, 

але і як. Відмінні результати стають можливими завдяки відповідній поведінці, 

і ефективному застосуванню необхідних знань, навичок і компетенцій. 

Управління результативністю повинно вивчати, як саме досягаються 

результати, оскільки це дозволяє менеджерам зрозуміти, які заходи потрібні 

для подальшого розвитку організації [368].  

Сучасна парадигма менеджменту концепцію управління 

результативністю визнає найважливішим засобом досягнення успіху 

організації. Менеджери повинні ефективно керувати підлеглими, повноцінно 

взаємодіяти з ними і розуміти, чого від них очікують. Тому запровадження 

системи управління результативністю українськими менеджерами має 

ґрунтуватися на таких концептуальних засадах: 

 усвідомлення місії, цінностей і цілей організації всіма працівниками; 

 лідерство, починаючи з верхнього рівня управління організацією; 

 залучення лінійних керівників до розробки та реалізації процесу 

управління результативністю; 

 використання компетенцій в управлінні результативністю як 

ключового критерію під час оцінювання результатів праці менеджерів; 

 забезпечення групової логіки поведінки і підпорядкування волі лідера; 

 концентрація на розвитку персоналу, а не на оплаті; 

 зворотний зв’язок за методом “360 градусів”; 

 систематичне навчання навичкам управління результативністю, якими 

повинні володіти менеджери; 

 постійне наставництво та підтримка кожного менеджера як 

доповнення до формального навчання; 
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 регулярне вивчення відгуків співробітників щодо управління 

результативністю і усунення недоліків; 

 гнучкість в управлінні із дотриманням концептуальних принципів. 

Проте успіх організації забезпечують не концептуальні принципи 

управління результативністю самі по собі, а їх гнучке застосування лінійними 

менеджерами в інтересах співробітників. Втім, немає єдиного для всіх або 

найкращого способу впровадити управління результативністю. Але є основний 

принцип: фахове управління результативністю є професійним управлінням у 

його прямому сенсі.   

 

1.3. Еволюція наукових підходів до управління результативністю 

організацій 

Еволюцію систем управління результативністю розкривають форми і 

методи вимірювання результативності організації, оскільки ключовим етапом 

процесу управління результативністю організації є її вимірювання. “Неможливо 

управляти тим, що не можна виміряти”, – стверджують основоположники 

сучасної концепції управління результативністю – збалансованої системи 

показників – Р. Каплан і Д. Нортон [116, 120]. Аналогічну думку висловлює  

Д. С. Синк: “Управління результативністю діяльності організації є вирішальним 

елементом загального процесу управління, що включає: вимірювання, оцінку і 

контроль показників результативності” [248].  

Проблема управління результативністю є складною і багатогранною, що 

зумовлено природою результативності організації і суб’єктивізмом її 

оцінювання. Таке оцінювання застосовується багато століть. Так, ще у 

імператорів китайської династії Вей (221–265 рр. н. е.) існувала посада 

“імператорський оцінювач”, до обов’язків якого входило оцінювання діяльності 

вищих посадовців країни; пізніше Ігнатій Лойола (1491–1556 рр. н. е) створив 

свою систему формалізованого оцінювання діяльності керівних членів 

організації єзуїтів. 
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Перші наукові спроби систематизації підходів до оцінювання 

результативності (продуктивності праці) трудової діяльності вчені пов’язують 

зі становленням менеджменту як науки, зокрема це зазначається в працях  

Ф. Тейлора, А. Файоля, Е. Гаррінгтона, Г. Форда та ін. Управління 

продуктивністю, так само, як і управління взагалі, на наукову основу було 

вперше поставлено Ф.У. Тейлором, який “вперто наполягав на необхідності і 

можливості точного визначення тієї межі швидкості, при якій робота може в 

нормальних умовах не сповільнятися цілими днями впродовж всього життя і 

при цьому не заподіювати робітнику ніякої шкоди, залишаючись, проте, 

економною в сенсі часу” [296]. Підхід, запропонований Ф. Тейлором, дозволяв 

не тільки достатньо точно визначити можливу продуктивність працівника, але 

й істотно її підвищити, причому праця виконавців регламентована також, як і 

робота устаткування. Проте таку роботу було реально провести повною мірою 

лише в окремих випадках і на окремих, не найскладніших операціях. За 

важчого виробництва, коли необхідно пронормувати десятки тисяч операцій, 

що постійно удосконалюються, на тлі безперервної номенклатури продукції, 

яка випускається, така робота не тільки неймовірно трудомістка, але і 

найчастіше технічно нездійсненна.  

Якщо Ф. Тейлор і його найближчі послідовники розглядали роботу будь-

якого індивіда за певної продуктивності з дуже незначними її відхиленнями, то 

нинішнім управлінцям набагато більшою мірою доводиться враховувати ту 

обставину, що різні працівники на різних операціях здатні виконувати як 

кількісно, так і якісно істотно різний об’єм роботи. Кращий працівник виконує 

втричі більше роботи, ніж гірший. Мабуть, такий діапазон існував відвіку, в 

усякому разі, ще за Ф. Тейлора, проте здатність працівника виконувати норму 

переважно оцінювалася за принципом: виконує він її або не виконує (або так, 

або ні). 

Висуваючи головною метою максимальне підвищення продуктивності 

праці, Ф. Тейлор пропонував конкретні рішення, спрямовані на раціональне 

використання праці робітників і засобів виробництва. Вчений розробив 
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оптимальні методи роботи і намагався науково визначити “кращий метод” 

виконання кожної роботи за найкоротший термін. Проблему впровадження 

найбільш ефективних методів роботи Ф. Тейлор погоджував зі стандартизацією 

інструментів, з урахуванням особливостей конкретних видів роботи. Цей 

талановитий дослідник розробив різні системи відрядної оплати праці 

відповідно до науково обґрунтованих методів нормування праці [296].  

Варто зазначити, що ранні теорії менеджменту були присвячені саме 

пошуку та обґрунтуванню інструментарію вирішення нагальних проблем 

поточної діяльності підприємств та оцінки результатів. Ф. У. Тейлор заклав 

основи “управління за завданнями”, де основоположною була ідея про 

необхідність планування праці кожного робітника (щонайменше на один день 

наперед) із визначенням повних письмових інструкцій, в яких докладно 

описано завдання, а також засоби, що необхідні для його виконання. Ці 

завдання мали кілька напрямків використання: виміри для визначення ступеня 

виконання роботи, стандарту для розрахунку премій виконавцеві, основи для 

організації спільної праці кількох працівників у просторі та у часі тощо.  

Дискусії, які почалися у 1920-х рр. щодо необхідності “завдань” та ролі їх 

в організації, способів їх установлення, часових параметрів, виявили 

надзвичайну важливість цільових орієнтирів у діяльності будь-якого елемента 

реальної виробничої системи. Ці дискусії тривають і досі, оскільки деякі 

менеджери-практики і сьогодні відкривають для себе проблематику побудови 

ефективно працюючого підприємства, розв’язання якої неможливе без 

визначення завдань [347]. 

У 1920–1930-х рр. послідовниками Ф. Тейлора стали Генрі Гант, Френк і 

Ліліан Гілберти. Американський інженер Г. Гант (1861–1924) у 1906 р. працював у 

честорській сталеливарній компанії і був запрошений у 1908 р. у компанію 

“Банкрофт”, яка виробляла бавовняні тканини, для консультацій з “трудових 

проблем”. За два роки роботи в компанії Г. Гант домігся значного прогресу, 

особливо у фарбуванні набивних тканин, увівши департамент планування і свою 

систему “норма – премія”. Подружжя Френк і Ліліан Гілберти – промислові 
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інженери. Спостерігаючи за роботою мулярів, вони удосконалили 

послідовність операцій їхнього трудового процесу. Результатом їх дослідження 

є зменшення кількості окремих фізичних рухів від 19 до 5 і підвищення 

продуктивності праці на 50 %. Цей підхід подружжя поклав початок наукової 

організації робочих місць. Відповідно перша формальна система моніторингу 

результативності (продуктивності) сформувалася завдяки діяльності Ф. Тейлора 

і його послідовників ще до Першої світової війни. 

Проблеми організації й управління промисловими підприємствами 

відображені в дослідженнях американського економіста Г. Черча, який 

сформулював низку загальнотеоретичних принципів управління промисловим 

підприємством. Досліджуючи роботу виробничої адміністрації, Г. Черч дійшов 

висновку, що ця робота охоплює: проектування, що наказує; устаткування, що 

створює необхідні фізичні умови; розпорядництво, що специфікує завдання і 

наказує; облік, що вимірює, фіксує і зіставляє; оперування, що робить (виконує). 

У дослідженнях американського вченого Е. Гаррінгтона (1853–1931) 

розглядалися питання раціональної організації праці не тільки окремого 

виконавця, але і будь-якої доцільної діяльності людини з погляду продуктивності, 

а також пропонувалася методика досягнення максимальної ефективності.  

Г. Емерсон висунув дванадцять принципів продуктивності: чітко сформульовані 

ідеали і визначені цілі; здоровий глузд; компетентна консультація; дисципліна; 

справедливе ставлення до персоналу; швидкий, надійний, точний і постійний 

облік; диспетчеризація; норми і розклади; нормалізація умов; нормування 

операцій; писані стандартні інструкції; винагорода за продуктивність. 

1913 р. ознаменувався одним з найбільших технічних досягнень століття: 

на заводах Г. Форда був введений в дію конвеєр. До впровадження цієї 

технічної новинки, в серпні 1913 р., на збирання кожного автомобільного шасі 

одним робітником витрачалося 12,5 год. Вісім місяців опісля, коли конвеєр був 

остаточно налагоджений і кожен робітник став виконувати одну конкретну 

операцію, після чого заготовка механічно переміщалася до наступного 

робітника, середній час, витрачений на виготовлення одного шасі, скоротився 
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до 93 хв. Цей технологічний прорив разом з концепціями наукової організації 

управління є класичним прикладом поділу і спеціалізації праці та широко 

використовується до сьогодні.  

Дослідження в Хоторні, проведені в 30-х рр. групою дослідників із 

Гарвардської школи управління бізнесом, що працювала під керівництвом 

соціолога Елтона Мейо, вивчали дію певних змін навколишнього середовища 

на продуктивність праці робітників на заводі Західної електричної компанії, 

розташованому в Хоторні, штат Іллінойс. Несподівані відкриття, зроблені 

ученими Ф. Дж. Ротлісбергером і У. Дж. Діксоном, звіт про які був 

опублікований в 1939 р. в роботі “Management and Worker”, здивували 

соціологів і дослідників “традиційної” школи наукової організації управління. 

Зміна, наприклад, рівня освітлення заводських приміщень впливала на 

результати праці робітників набагато менше, ніж те, яким способом 

впроваджувалася ця зміна. Інакше кажучи, в деяких випадках скорочення рівня 

освітлення призводило зовсім не до зниження, а до підвищення продуктивності 

праці, оскільки робітники відчували, що їх група зобов’язана в таких умовах 

підтримувати високий темп роботи. Такі відкриття мали величезний вплив на 

організацію і мотивацію праці та зрештою призвели до того, що багато 

підприємств створили у себе відділи кадрів і соціологічні відділи. 

Надалі наукові підходи до оцінювання результативності постійно 

вдосконалювалися. Атестація офіцерів була введена в збройних силах США в 

1920-ті рр., а потім її перейняли в Англії, так само як і низка американських 

систем атестації на промислових підприємствах. Оцінювання ділових якостей 

працівника стало поширеним в США і Великобританії в 1950–1960-х рр., іноді 

під назвою “оцінка результативності” [9].  

Значний імпульс науковому обґрунтуванню оцінювання результатів 

діяльності організацій надала концепція “управління за цілями” (management by 

оbjectives), запропонована П. Друкером у 1954 р. і розвинена Д. Макгрегором та 

Д. Хамлом. Її сутність полягає в тому, що менеджмент як цілісна система 

управління орієнтується на досягнення всієї сукупності цілей і завдань, що 
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стоять перед організацією. Цілі та завдання менеджменту не тільки доводяться, 

але й узгоджуються з менеджерами всіх рівнів, які спрямовують свої зусилля, 

ресурси і енергію на їх досягнення. 

Основні принципи концепції “управління за цілями” полягають у: 

 каскадуванні організаційних цілей і завдань; 

 виділенні конкретної задачі для кожного виконавця; 

 участі персоналу в процесі прийняття рішень; 

 визначенні часових періодів для завдань; 

 оцінюванні продуктивності та забезпеченні зворотного зв’язку. 

Концепція “управління за цілями” також запропонувала метод SMART, за 

яким усі завдання повинні бути конкретними (Specific), вимірюваними 

(Measurable), досяжними (Acheivable), реалістичними (Realistic) і обмеженими у 

часі (Time-related). 

Згідно з П. Друкером менеджери повинні уникати “пастки діяльності”, 

коли вони настільки втягуються в повсякденну діяльність, що забувають свої 

головні цілі і завдання. Одна з ідей концепції “управління за цілями” полягає в 

тому, що не тільки топ-менеджери, але і менеджери нижчих ієрархічних рівнів 

управління повинні бути задіяні в процесі стратегічного планування, а також 

впровадженні ініціатив, спрямованих на підвищення результативності та 

ефективності організації. 

У 1990-х рр. сам П. Друкер говорив про концепцію “управління за 

цілями” таке: “Це всього лише ще один інструмент, а не понад дієвий засіб від 

неефективного менеджменту. Управління за завданнями працює, якщо відомі 

завдання, а в 90 % випадках вони не відомі” [347]. Таким чином, цю модель 

можна розглядати як попередника сучасних концепцій управління 

результативністю організації. Оскільки сучасні методологічні принципи 

індивідуального та групового оцінювання результативності ґрунтуються на 

теорії “управління за цілями”, то згідно з нею, таке оцінювання має перш за все 

з’ясувати, якою мірою результати менеджменту відповідають визначеним 

цілям.  
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З початку 1960-х рр. особливо зростає інтерес до ідей цільового 

управління, перенесення його інструментарію у практику діяльності як 

ринковоорієнтованих організацій, так і підприємств у соціалістичних країнах. 

Успіхи підприємств, які використовували варіанти цільового підходу в 

управлінні, сприяли ширшому його застосуванню. Нині відомі різні моделі та 

методи управління, які мають характеристики цільового підходу, тобто мета в 

них є визначальним елементом управління. Орієнтація на мету створює умови 

досягнень необхідних результатів. 

Спрощену схему процесу управління, яка демонструє вихідну роль цілей 

в організації ефективного контролю та об’єктивної оцінки результатів 

діяльності, наведено на рис. 1.3. 

 

Рис. 1.3. Схема циклу управління підприємством (адаптоване джерело [347]) 
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Враховуючи багатоцільовий характер діяльності підприємства, 

менеджерам організації варто мати на увазі, що у процесі управління 

встановлюється та досягається велика кількість цілей, які відрізняються за 

параметрами (наприклад, за значущістю, змістом, за просторовими та часовими 

межами). Розвинутий менеджмент має різними способами узгоджувати 

різноспрямовані орієнтири, створювати умови для подолання (пом’якшення) 

суперечностей та організовувати процес виконання визначених завдань. 

Цільовий підхід – це система методів та методичних прийомів, що 

забезпечують постійну орієнтацію управлінської діяльності, планово-

управлінських рішень, процес виконання цих рішень на кінцеві результати з 

урахуванням соціально-економічних характеристик, що постійно змінюються, 

унаслідок розвитку системи потреб, кількісних та якісних змін у виробничому 

потенціалі системи, стосовно якої застосовується цільовий підхід. Цільовий 

підхід, що жорстоко зорієнтований на перспективу, потребує чіткого 

визначення довгострокових цілей розвитку, шляхів їх досягнення, змін усіх 

компонентів виробничо-управлінських систем, які необхідні для забезпечення 

ефективних результатів. 

Зміст управлінських дій і процедур управління за цілями наведено в табл. 

1.3. “Цільове управління, – зазначає Дж. Морисей, – ...потребує ясного й 

чіткого визначення цілей або бажаних результатів роботи, формування 

реальних програм їхнього досягнення та чіткого оцінювання параметрів роботи 

вимірюванням конкретних результатів за етапами досягнення поставлених 

цілей” [347]. 

Нині на практиці найчастіше застосовуються такі варіанти прояву 

цільового підходу в управлінні результативністю, як “цільове управління”, 

“управління за цілями”, “управління за результатами”, “програмно-цільовий 

метод управління” та ін. Практична реалізація цільового підходу до управління 

результативністю організації забезпечується дотриманням концептуальних 

принципів теорії “управління за цілями”, розглянутих нами вище.  
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Теоретики менеджменту розробили та обґрунтували, а практика 

менеджменту довела ефективність використання цільового підходу до 

управління результативністю організації. Визначальною характеристикою 

цільового підходу до управління результативністю є орієнтація менеджерів на 

мету як критерій досягнення результатів. 

Таблиця 1.3 
Процес “управління за цілями”  

(складено на основі [147, 331]) 

Етап процесу управління Зміст етапу 

Визначення мети 

1.1. Формування довгострокових цілей організації. 
1.2. Розробка конкретних загальноорганізаційних цілей. 
1.3. Визначення цілей для підрозділів (ланок). 
1.4. Визначення цілей та завдань для кожного працівника. 

Планування заходів 

2.1. Визначення планових завдань (заходів) для досягнення 
цілей. 
2.2. Встановлення взаємозв’язків між цими заходами. 
2.3. Делегування повноважень та визначення обов’язків 
(відповідальності) за виконання планових завдань. 
2.4. Визначення ресурсів, необхідних для виконання заходів 

Самоконтроль 

3.1. Системне відстеження та оцінювання процесу досягнення 
цілей (шляхом виконання планових завдань) самими 
працівниками без зовнішнього втручання. 
3.2. Упровадження коригувальних заходів, ініційованих 
самими виконавцями в межах повноважень. 

Періодична звітність 

4.1. Оцінювання керівником ступеня досягнення цілей. 
4.2. Оцінювання досягнень загальної мети. 
4.3. Оцінювання загальної результативності виконавців з 
метою посилення мотивації за допомогою: 
 навчання та самовдосконалення менеджерів; 
 винагороди різних типів; 
 планування посадового зростання тощо. 

 

Цільовий підхід до управління результативністю вимагає у менеджерів 

відповідей на такі запитання: 

 що саме має бути зроблено (за умов аналізу, чому саме це треба робити); 

 яким чином це має бути зроблено (формування пріоритетів, заходів з 

досягнення цілей, визначення форми закріплення послідовності дій, 

тобто розробка планів, проектів, програм); 
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 коли це буде зроблено (досягнення конкретних результатів та 

оцінювання окремих кроків у виконанні цілей); 

 скільки це може коштувати (визначення потреб в обсягах фінансування 

та оцінювання можливостей залучення коштів із різних джерел); 

 які параметри отриманого результату можна вважати задовільними 

(розробка системи критеріїв досягнення проміжних та кінцевих 

результатів); 

 які, ким і коли мають бути впроваджені коригувальні дії (визначення 

форм та механізмів контролю, забезпечення зворотного зв’язку) [204, 

330, 347]. 

Застосовування концепції “управління за цілями” в управлінні 

результативністю за останні 30 років поширювалося та трансформувалося. 

Відомий американський вчений, автор книги “Управління продуктивністю”  

Д. С. Синк розглядає три основні періоди у використанні МВО (management by 

оbjectives): 

1. МВО застосовувався як метод оцінювання результативності 

окремих виконавців через спільну розробку критеріїв та нормативів для 

запланованих робіт. Обмеженням такого використання було встановлення та 

одноразове оцінювання щорічних  результатів діяльності. 

2. Застосування МВО як методу планування та контролю. Цілі 

окремого виконавця відображалися у персональних планах, які своєю чергою 

через кошториси витрат слугували способами контролю. Оцінювання 

результативності розглядалося як важливий елемент управління всією 

організацією. 

3. Використання МВО як інтегрованого процесу управління 

організацією на основі децентралізованого підходу. Багато уваги приділялося 

вивченню та оцінюванню результативності в динаміці, взаємозв’язку 

результатів індивіда, групи та організації [248]. 

МВО і нині успішно використовується на підприємствах та в 

організаціях, демонструючи переваги “проникнення” цілей на всі рівні ієрархії 
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управління, до кожного окремого виконавця. Проте він, як і будь-який 

інструмент управління, має також недоліки, подані у табл. 1.4.  

Таблиця 1.4 

Переваги та недоліки “управління за цілями” (МВО)  

(адаптовано джерело [347]) 

Переваги Недоліки 

1. Зусилля менеджерів та працівників 
концентруються на діях, спрямованих на 
досягнення цілей. 

1. Часті зміни зовнішнього та внутрішнього 
середовищ не дозволяють використовувати 
МВО як основу менеджменту, оскільки  
альтернативність досягнення цілей не є 
обов’язковою цього підходу. 

2. Дозволяє досягти поліпшення результатів 
діяльності на всіх рівнях організації. 

2. Погані взаємовідносини між 
роботодавцем і працівниками знижують 
ефективність МВО. 

3. Працівники мотивовані до досягнення 
цілей. 

3. Зростає імовірність конфлікту між 
операційними та стратегічними цілями. 

4. Цілі відділів та працівників відповідають  
цілям організації. 

4. Керівникам іноді важко встановити 
кількісно визначені цілі для кожного 
підлеглого. 

5. Допомагає опрацьовувати ефективні 
методи контролю (винагороджуються 
результати, а не процес діяльності). 
Найкращим орієнтиром для контролю є  
комплекс чітко сформульованих цілей. 

5. МВО вимагає: встановлення 
короткострокових цілей, значної  
“бюрократичної складової”, високої 
кваліфікації персоналу. 

 
У 1960–1970-х рр. виникло і вирізнилося серед інших програмно-цільове 

управління; одночасно велися експерименти з методом критичних подій і 

рейтинговими шкалами поведінкових установок. Програмно-цільове 

управління (ПЦУ) має такі специфічні характеристики: 

 визначення управління як “програмного” підкреслює такий 

важливий інструмент, як цільова комплексна програма, що застосовується для 

вирішення взаємопов’язаних масштабних проблем; 

 визначення його як “цільового” характеризує чітку спрямованість 

на досягнення встановлених цілей, підкреслює структурну та функціональну 

підпорядкованість йому решти елементів управління. 
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Переваги, які продемонструвало застосування ПЦУ в усьому світі, 

ґрунтуються на чіткому підпорядкуванню теоретико-методологічних засад та 

організаційно-економічних інструментів цього методу визначеним 

довгостроковим цілям. Цільові комплексні програми допомогли вирішенню 

міжнародних державних, регіональних, внутрішньофірмових проблем. Проте 

відомі також приклади марного витрачання грошей на програми, які або не 

було виконано (наприклад, “Продовольча програма” СРСР), або – через брак 

обґрунтованого механізму виконання не досягли очікуваних результатів 

(наприклад, програма “Труд” УРСР). 

Вагомий внесок у наукове обґрунтування оцінювання результатів 

діяльності організацій зазначено, зокрема, в положеннях теорії “управління 

ефективністю роботи” (рerformance management), сформульованої у 1976 р.  

М. Біром та Р. Рухом. Вони стверджували: “Кращий шлях до ефективності – 

вирішення практичних завдань і придбання реального досвіду в ході роботи, 

при наявності керівництва з боку вищестоящих і зворотного зв’язку з ними”. [6, 

7]. Однак процес забезпечення результативності отримав загальне визнання не 

раніше другої половини 1980-х рр.  

У 1967 р. американський вчений Д. Томпсон обґрунтував методологію, 

яка іменується кубом управління результативністю. Хоча ідея “куба” має 

теоретичний характер, вона становить широкий практичний інтерес для 

процесу управління результативністю і продуктивністю [248]. 

У “куба” звичайно, три осі. Вісь А (вісь х) відображає рівень визначеності 

і єдності щодо цілей, завдань і дій в робочій групі, відділі, службі, в організації 

тощо. Вісь розділена на дві частини. Ліва половина відображає невизначеність 

цілей, завдань і/або відсутність порозуміння. Права половина характеризує 

визначеність цілей і єдність відносно цілей. Це розмірність А, бо вона – перший 

елемент процесу управління результативністю. Вона відображає розуміння 

того, що потрібне, що є дієвістю, те, чого очікують. 

Вісь Б (вісь у) відображає розуміння причинно-наслідкових зв’язків. 

Інакше кажучи, вона характеризує те, якою мірою ми розуміємо або вважаємо, 
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що розуміємо, як добитися “потрібних” результатів. Ця вісь також розділена на 

дві частини. Нижня половина відображає неповне знання причинно-

наслідкових зв’язків. Верхня половина характеризує чітке розуміння цих 

зв’язків. Це другий елемент процесу управління результативністю, знання того, 

як робити потрібні речі, як діяти економічним чином і як добиватися якості. 

Вісь В (вісь z) відображає масштаби і зрілість систем вимірювання, 

оцінки, які будуть використані або використовуються для оцінювання і 

контролю результативності керованої системи. Нижня частина осі характеризує 

відсутність чіткості і розуміння критеріїв оцінювання, верхня – чітке розуміння 

цих критеріїв. Це розмірність В, тому що вона є третьою проблемою, 

пов’язаною з процесом управління результативністю, – чітке розуміння і згода 

щодо того, як ми оцінюватимемо і обчислюватимемо результативність. В 

термінах теорії очікувань вісь В характеризує розуміння того, що таке 

“результативність”. Отже, можна зробити висновок, що цей аспект вельми 

важливий, оскільки з ним пов’язано і те, як ми будемо винагороджені, і те, які 

до нас застосовуватимуть санкції і покарання. 

Отож, три головні аспекти процесу управління результативністю такі: 

1. Цілі А – дієвість – що нам варто було б робити? – що ми повинні 

робити? 

2. Траєкторія – Б економічність, якість – як потрібно було досягати 

“потрібних” результатів? –  як можна досягнути “потрібних” результатів?  

3. Критерії оцінювання В – як потрібно або можна вимірювати, 

оцінювати і контролювати результативність? 

На рис. 1.4 об’єднані осі А і Б та отримана матриця з чотирма 

квадрантами. Квадрант 1.1 характеризує ситуацію, у якій немає згоди щодо 

того, що робити. Навіть за наявності згоди невідомо, як це робити. Тому осі А і 

Б – основні змінні рішень. Очевидно, ці аспекти, або змінні, є континуумом, але 

вони розділені на дві частини, щоб полегшити розгляд питання. Кожний з 

чотирьох квадрантів вимагає різної стратегії рішень. Рішення, що є 

результативними, набувають чотирьох різних форм.  
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на натхненні 
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   II 

Стратегія, заснована  

на здоровому глузді 

 

 

2 

   Невизначені, відсутність згоди                           Визначені, узгодженість 

х 

А. Цілі, завдання, бажані результати  

Рис. 1.4. Стратегії управління результативністю 

(складено на основі [248]) 

 

Квадрант 2.2: обчислювані або програмовані системи підтримки рішень, 

моделі, рівності, системи контролю, процедури, стратегії. 

Квадрант 2.1: стратегії здорового глузду відомо, що робити, але не як 

робити; досвід, думка, проби і помилки, експериментування. 

Квадрант 1.2: стратегії компромісу – знаємо, як досягти, маємо для цього 

знання і техніку, але точно не знаємо, що робити, або не забезпечена достатня 

згода; за таких умов важливо уточнити цілі, шукати згоди. 

Квадрант 1.1: стратегія, заснована на натхненні, – невідомо, що і як 

робити; вказує про необхідність сильного керівництва. 

Відобразимо бажаний напрям руху від квадранта до квадранта:  

квадрант 1.1        квадрант 2.1        квадрант 2.2; 
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 квадрант 1.2        квадрант 2.2. 

На рис. 1.5 об’єднані осі Б і В та отримана інша матриця, що складається 

з чотирьох квадрантів. Така комбінація аспектів є чотирма можливими типами 

оцінювання, виходячи з припущення, коли відомо, що робити. 

 

Б.
 Т

ра
єк

то
рі

я,
 р

оз
ум

ін
ня

 п
ри

чи
нн

о-
на

сл
ід

ко
ви

х 
зв

’я
зк

ів
 y 

П
ов

не
, 

ви
зн

ач
ен

е 

 
 

Зіставлення, якість, 
економічність, системи і 2

розробки вимірювання 
результативності 

 
                                          II 

 
 

Закрита система, оптимізація, 
максимізація, економічність, 

продуктивність. прибутковість, 
якість, контроль 

 
   IV  

Н
еп

ов
не

, 

не
ви

зн
ач

ен
е 

 
                                          I 

 
Відкрита система, 

1        невизначеність, зіставлення, 
з’ясування, згода, дієвість, пошук 

якості, процес, нововведення 
 

 
1 

 
    III 

 
 

Дієвість, але не 
економічність, дієвість з 

прийнятним рівнем економічності 
 
 
2 

 Розмиті                                                         Чіткі 

z 
В. Критерії оцінювання 

 
Рис. 1.5. Ситуації з різними типами оцінювання  

(складено на основі [248]) 

Квадрант 1.1: керівництво організації не знає, як досягнути “потрібних” 

результатів, або не має засобів для досягнення мети, а також не знає або не має 

чіткого уявлення про те, як оцінювати результативність операційної діяльності. 

Квадрант 1.2: керівництво організації не знає, як досягти цілей, або не має 

засобів, але має чітке уявлення про те, як оцінювати результативність. 

Квадрант 2.1: керівництво організації знає, як досягти цілей, і має 

необхідні засоби, але не має чіткого уявлення про те, як вимірювати 

результативність. 

Квадрант 2.2: траєкторія і критерії оцінювання зрозумілі та чіткі. 
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На рис. 1.5 містяться рекомендації для кожної з названих ситуацій. 

Нарешті, на рис. 1.6 відображений “куб” процесу управління 

результативністю. Кожній із восьми клітинок властива унікальна сукупність 

характеристик, і відповідно кожна має унікальну сукупність стратегій 

управління результативністю щодо її вимірювання, оцінки, контролю і 

підвищення.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     
                   Невизначеність,                 Визначеність,  
                        відсутність згоди                узгодженість  
                                         Х 
                                     А. Цілі 

 
Рис. 1.6. “Куб” управління результативністю 

(адаптоване джерело [248]) 

 

Все це безпосередньо стосується проектування і розробки систем 

вимірювання і підвищення продуктивності. У деяких клітинках вимірювання 

продуктивності – важливий і доречний елемент, тоді як в інших – відносно 

менш істотний. Зауважимо, що операційна система може перебувати в тій або 

іншій клітинці свідомо або помилково.  

 
 
   Компроміс                            Розрахунки 
 
                      Ш               IV 
                        
                        I                  II 
 
 
     Натхнення                    Здоровий глузд 
 
 
                  1                                2 
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Наприклад, служба досліджень і розробок організації найвірогідніше буде 

свідомо розташована в клітинці 2.1.2. Щойно ця служба розробила продукт або 

технологічний процес (переміщається в клітинку 2.2.2), з’являється новий проект 

або завдання. Проте багато служб НДДКР перебуває в клітинці 1.1.1 помилково в 

результаті неефективного керівництва. Керівництво організації зобов’язане зробити 

що-небудь у другому випадку, але не обов’язково – у першому.  

У зв’язку з ідеєю “куба” очікують ще ґрунтовніші дослідження. Проте і в 

її нинішньому вигляді вона допомагає зрозуміти, коли продуктивність служить 

важливим критерієм результативності та ефективності операційної системи 

організації. 

Переглянута версія оцінювання ефективності діяльності, орієнтованої на 

результат, виникла в 1970-ті рр. і функціонує донині. Однією з таких систем 

оцінювання управлінської діяльності виступає система оцінювання її 

результативності. В її основу покладено вимірювання результату управлінської 

діяльності як наслідку реалізації відповідних управлінських рішень, 

спрямованих на досягнення цілей організації (підприємства).  

Стимулом до розробки системи управління за результатами слугувала 

незадоволеність керівників фінських підприємств американською системою 

управління за цілями. На розвиток цього типу управління вплинуло також 

японське управлінське мислення. Фінська школа управління на сьогодні – одна 

з наймолодших. Основна концепція авторів сучасного фінського менеджменту 

(Т. Санталайнена, Э. Воутілайнена, П. Поренне і Й. X. Ніссінена), які протягом 

останніх 20 років активно працюють в області вдосконалення системи 

управління організаціями у Фінляндії, присвячена націлюванню керівників на 

результативність. Автори цієї концепції наголошують на необхідності чіткої 

орієнтації діяльності організації на вимірювання запланованих та досягнутих у 

процесі роботи результатів. Основна ідея управління за результатами полягає в 

тому, що жодна організація не становить ніякої цінності сама по собі, але вона є 

впорядкованою формою, яка об’єднує окремих індивідів та їх групи для 

досягнення певних результатів. Основоположники цієї концепції управління 
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визначають, що управління за результатами – це така система управління, яка 

має будуватися на основі певного способу мислення та поведінки членів 

організації, орієнтованих на досягнення очікуваних результатів. Оскільки мета 

– це критерій оцінювання результатів, то залежно від типу мети, якою 

користується або організація загалом, або певний підрозділ чи виконавець, 

застосовуються окремі показники або система показників для оцінювання 

результативності [319]. 

Як зазначає український вчений Й. М. Петрович, “визначення цілі трактує 

її як один з елементів поведінки і свідомої діяльності людини, що 

характеризується уявленням в людський свідомості результату діяльності та 

шляхів його реалізації за допомогою певних засобів. Ціль постає як ідеальний 

образ результату діяльності, а власне діяльність – як процес досягнення цілі. 

Перехід від цілі до результату не є безпосереднім і прямим” [204]. Схематично 

процес управління організацією за результатами зображений на рис. 1.7. 

 
Рис. 1.7. Процес управління за результатами 

(адаптоване джерело [319]) 
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Згідно з цією концепцією ключовими результатами діяльності організації 

вважаються конкретні цілі, що піддаються вимірюванню, досягнення яких 

можна визначити різними техніко-економічними показниками. Багатоцільовий 

характер діяльності організації, а також необхідність досягнення різнобічних 

результатів потребує досить складних засобів управління ними. Концепція 

управління за результатами розвинула положення про те, що визначення 

результатів призводить до знання задач кожним виконавцем, а це своєю 

чергою, підвищує мотиваційний потенціал працівників, дозволяє на цій основі 

дійсно забезпечити досягнення результатів усією організацією. Саме участь 

кожного працівника у процесі забезпечення досягнення результатів і є 

визначальним досягненням підходу, що розглядається. Це було доведено 

численними дослідженнями. Цілі, які ми ставимо перед собою, окреслюють 

бажані та можливі напрямки нашої діяльності, спрямовують нас на досягнення 

нехай і нечисленних, але важливих результатів. 

Концепція управління за результатами формувалася крок за кроком. На 

сьогодні ця система впроваджена на багатьох підприємствах і в організаціях 

Фінляндії. Успіхи в економіці, особливо останнім часом, – переконливий доказ 

ефективного управління. Так, у Доповіді про конкурентоспроможність у світі за 

2016 рік Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) за рівнем 

конкурентоспроможності своїх національних економік Фінляндія увійшла до 

першої десятки найбільш конкурентоспроможних країн світу. Згідно з ВЕФ, 

управління фінською економікою як на макро-, так і на мікрорівнях 

здійснюється дуже добре, що забезпечує відмінні показники якості державних 

інститутів. Визначальним чинником підвищення конкурентоспроможності 

Фінляндії було приєднання її у 1995 р. до Євросоюзу. 

Фінляндія за досить короткий період успішно трансформувала свою 

економіку в економіку знань. Уже в 1990-х рр. Фінляндія стала найбільш 

спеціалізованою за ІКТ країною у світі. До 10 % ВВП тут використовується на 

розвиток освіти, фінансування досліджень і розробок. Результатом є високі 

темпи приросту ноу-хау (найвищий показник у світі). До того ж у країні прозора i 
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стабільна економічна ситуація, а суспільство вільне від корупції. Загальновизнано, 

що освіта є найважливішим чинником економічного розвитку країни. Програма 

оцінювання студентів у Фінляндії засвідчила найвищий рівень їх підготовки. 

Загальний освітній рівень фінів високий – 65 % населення вступає до 

університетів або професійних ВНЗ, і більшість студентів одержує ступінь 

магістра. Управління за результатами в кожній організації є унікальним, тому 

що полягає в роз’ясненні кожному працівнику сенсу його праці, у створенні 

умов для вільного розвитку фізичних і розумових здібностей людини для 

досягнення спільно узгоджених результатів та поліпшення рівня життя. 

Праця в системі управління за результатами не має примусового 

характеру, тобто її зміст, послідовність, місце і час виконання обумовлюються 

тільки результатами, у визначенні яких бере участь і керівництво, і персонал. 

На нашу думку, це положення концепції є найбільш назрілим нині для 

українських менеджерів [210]. Водночас ефективними засобами досягнення 

бажаних результатів в діяльності вітчизняних менеджерів повинні стати: творчі 

здібності людей, демократичний стиль і техніка управління, формування й 

функціонування команд колег, корпоративна культура та культура 

менеджменту, стратегія організації. В умовах управління за результатами 

ініціативний і творчий персонал – найцінніший ресурс. Джерелом такого 

управління є переконання в тому, що кожна людина здатна до саморозвитку 

незалежно від того, на якому рівні організації вона працює. Водночас керівник 

повинен бути демократичним, гнучким, готовим до співпраці, приділяти 

основну увагу результату, довіряти працівнику і делегувати йому 

повноваження, а також давати можливість підлеглим домагатися успіху.  

Отже, усі розглянуті наукові підходи до управління результативністю 

організацій є конкретною реалізацією цільового управління, визначальною 

ознакою якого є орієнтація на кінцевий результат як мету діяльності організації. 

Під цю мету мобілізували ресурси. Головною його опорою була організаційна 

структура, вибудувана під “дерево цілей”, і контроль, а сам процес управління 

ґрунтувався на сигнально-спонукальній інформації. 
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1.4. Сучасні концепції та моделі управління результативністю 

організації 

 

Вивчення наукових праць зарубіжних і вітчизняних вчених з управління 

ефективністю та результативністю організацій дозволило засвідчити змістовні 

трансформації природи, механізмів і ключових чинників їхнього забезпечення. 

Закономірним наслідком спостереження сучасних економічних процесів 

науковцями і практиками став бурхливий розвиток теорій продуктивності, 

ефективності, гнучкості, конкурентоспроможності, стійкості та інших 

концепцій в управлінні підприємствами. Теорії результативності діяльності є 

наступним етапом розвитку школи економічної ефективності, що дозволяють 

адекватно подолати низку методологічних проблем і усвідомити специфіку 

сучасних економічних процесів.  

Концепція результативності є новітнім етапом розвитку теорій 

економічної ефективності функціонування виробничо-господарських систем та 

орієнтована на врахування сучасних факторів створення вартості, нові 

механізми її забезпечення та інтеграцію різних функціональних сфер 

діяльності. Виокремлення і конструктивний аналіз фінансової, ринкової, 

технічної та інформаційної концепцій забезпечення результативності й 

ефективності функціонування вітчизняних підприємств продемонстрували 

домінування в Україні технічних підходів. До того ж теоретичні постулати 

теорії результативності інтенсивно розвиваються у всьому світі в напрямі 

інформаційно-споживчої орієнтації, як зауважує український дослідник 

проблеми результативного та ефективного розвитку організації О. Олексюк  

[188, 191]. 

Напрацьовано чимало сучасних концепцій та моделей управління 

результативністю, що дають змогу відстежувати та оцінювати показники 

результативності й ефективності діяльності організації і ухвалювати адекватні 

управлінські рішення. Порівняння сучасних моделей управління 

результативністю організації викладено в Додатку Б. 
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Збалансована система показників Д. Нортона і Р. Каплана. Однією з 

найбільш популярних на Заході збалансованих систем управління 

результативністю є система збалансованих показників (balanced score card – 

BSC), авторами якої є американські економісти Р. Каплан та Д. Нортон  

[117, 118]. ВSС-модель орієнтує керівництво підприємства на адекватний 

стратегічний розвиток, на відміну від традиційного управління, яке зазвичай 

зосереджене на фінансових показниках. Перша система фінансових і 

нефінансових показників оцінювання діяльності підприємств була 

сформульована в 1985 р. Р. Фріменом як система показників відповідальності 

(аccountably scorecard – ASC) [365]. В цій системі взаємопов’язані інтереси 

різних зацікавлених сторін, наприклад, керівників, робітників, постачальників, 

споживачів та ін. Система ASC надалі розвивалася у концепції збалансованої 

системи показників (balanced scorecard – BSC), розробленої Р. Капланом і  

Д. Нортоном у 1990 р., яка стала продовженням концепції управління за цілями, 

сформульованої П. Друкером.  

Підхід збалансованої системи показників Д. Нортона і Р. Каплана є 

стратегічним, він дозволяє менеджменту підприємства планувати і 

реалізовувати свої бачення і стратегію в чотирьох аспектах: фінансовому, 

клієнтському, у внутрішніх бізнес-процесах, навчанні і зростанні. Цей метод 

дозволяє контролювати поточну ефективність, а також націлений на обробку 

інформації про майбутні перспективи функціонування підприємства.  

Кожен аспект збалансованої системи показників містить ключове 

питання, відповідь на яке є метою для досягнення стратегії підприємства. 

Процес реалізації стратегії на підприємстві, яке завершило розробку 

збалансованої системи показників, спочатку здійснюється в напрямі зверху 

вниз. На першому етапі на основі бачення керівників вищого рівня 

встановлюються фінансові цілі та орієнтири. Далі визначається коло проблем, 

пов’язаних з ідентифікацією споживачів, розробкою заходів щодо поліпшення 

сприйняття клієнтом продукції або послуг підприємства. Після того, як бажані 

цілі визначені, починається пошук необхідних засобів для їх досягнення. Для 
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цього обираються заходи (ідеї проекту) щодо вдосконалення внутрішніх бізнес- 

процесів, які необхідно здійснити для створення якісної пропозиції споживачу 

та здобуття бажаних фінансових результатів. 

Концепція ВSС вигідно відрізняється від інших тим, що фінансові і 

нефінансові індикатори інтегруються з урахуванням причинно-наслідкових 

зв’язків між показниками та ключовими чинниками, що їх формують. 

Головна особливість системи полягає в тому, що вона тісно пов’язана з 

бізнес-процесами, які спрямовані на задоволення потреб клієнтів і в які 

залучені всі працівники підприємства. Так званий “баланс” у концепції ВSС 

має багатоплановий характер, охоплюючи зв’язки між монетарними та 

немонетарними показниками, стратегічним і операційним рівнями управління, 

досягнутими й майбутніми результатами, а також між внутрішніми та 

зовнішніми аспектами діяльності підприємства [110]. 

Таким чином, концепцію ВSС можна розглядати як методологічний 

інструмент, що дозволяє розширити можливості управління 

результативністю та ефективністю сучасних організацій.  

Багато аналітиків для розвитку і доповнення моделі Нортона – Каплана 

роблять спробу показати логіку інтегрованого використання ЗСП і економічної 

доданої вартості (economic value added – EVA) в системі управління, націленого 

на створення вартості (value-based management – VBM).  

EVA визначається як різниця між чистим операційним прибутком після 

оподаткування і витратами на капітал за той же період: 

                                  EVA = EBIT * (1–T) – Kw * C,                                 (1.1) 

де EBIT – величина доходів до сплати податків і відсотків; 

T – ставка податку на прибуток (у частках[ одиниці); 

Kw – средньозважена ціна капіталу; 

C – вартісна оцінка капіталу. 

Якщо EVA > 0, то підприємство отримує прибуток, що перевищує 

витрати на капітал, який є основою створення вартості, тобто якщо EVA > 0, то 



95 
 

 

підприємство створює вартість, якщо EVA < 0 – то руйнує раніше створену 

вартість. 

Дослідження, проведені в 1990-х рр., свідчать про те, що EVA забезпечує 

більш якісну інформацію про “цінність” здійснених в минулих періодах 

операцій, ніж облікові засоби вимірювання ефективності діяльності 

підприємства, такі як прибуток, рентабельність капіталу або темпи зростання 

прибутку. 

Модель Л. Мейсела. Модель Л. Мейсела (L. S. Maisel, “Регformance 

Measurement. The Balanced Scorecard Approach”) була запропонована в 1992 р.  

Л. Мейсел також формулює чотири аспекти, на основі яких має бути оцінена 

результативність діяльності організації. Проте замість аспекту навчання і 

економічного зростання автор використовує аспект трудових ресурсів. В межах 

цього аспекту оцінюванню підлягають інноваційна діяльність, навчання і 

підготовка персоналу, вдосконалення продукції, формування базисної 

компетенції фірми і корпоративної культури. Причина використання  

Л. Мейселом окремого аспекту людських ресурсів полягає в тому, що 

керівництво підприємства має бути уважнішим до свого персоналу і оцінювати 

ефективність не лише процесів і систем, але і його співробітників [185]. 

Однією з сучасних концепцій управління результативністю організації є 

система AMBITE (Advanced Manufacturing Business Implementation Tool for 

Europe), розроблена у 1996 р. П. Бредлі. Основна ідея цього підходу – надати 

менеджерам середнього рівня можливість та методичний інструментарій 

реалізації стратегічних цілей діяльності. У певному розумінні система AMBITE 

є ретранслятором стратегії розвитку організації на рівень виконавців у розрізі 

ключових чинників результативності, що дозволяє вирішити дві основні 

проблеми – прив’язку до стратегічних цілей та отримання 

процесноорієнтованого інструменту управління. Інтерпретація виробничої 

організації згідно з системою AMBITE у загальному вигляді зображена на рис. 

1.8. 
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Рис. 1.8. Бізнес-модель виробничого підприємства відповідно до системи 

AMBITE (адаптоване джерело [189]) 

Як видно з рис. 6, автор виділяє шість складових у структурі базового 

процесу виробництва економічних благ – постачання, виробництво, 

споживання, організація, маркетинг, планування і контроль. Отже, ключовими 

бізнес-процесами для забезпечення результативності діяльності підприємства 

вважається співпраця та кооперація, управління мережами поставок та 

логістика, координація та організація внутрішніх бізнес-процесів, а також 

обслуговування клієнтів. Як зазначає вітчизняний дослідник проблем 

управління результативністю О. Олексюк, “фактично слід констатувати певне 

повторення цими ключовими циклами бізнес-процесів перспектив відомої 

моделі Balanced Scorecard” [189]. 

Кожен із циклів бізнес-процесів та базові складові розкриваються у 

моделі AMBITE системою показників, які розробляються відповідно до 

специфіки діяльності тієї чи іншої організації. Крім того, зображені на рис. 7 

цикли орієнтуються на п’ять макровимірників результативності економічної 

діяльності – час, витрати, якість, гнучкість та середовище. Базова схема 

інтеграції має вигляд куба (рис. 1.9). 
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Рис. 1.9. Оцінювання результативності господарської діяльності в системі 

AMBITE (адаптоване джерело [189]) 

 

Наведена на рис. 1.9 система оцінювання результативності дещо нагадує 

“куб результативності”, який ми розглядали в попередньому підрозділі, але, на 

відміну від нього, вона зорієнтована на процесний підхід до управління 

підприємством, тобто прив’язку циклу розробки рішень до основних бізнес-

процесів за п’ятьма аналітичними показниками (часовими, витратними, 

якісними, динамічними (гнучкість), зовнішніми).  

На основі зображеної схеми запропоновано використовувати 25 

стратегічно важливих управлінських індикаторів результативності для різних 

типів виробничої діяльності. Базові 25 індикаторів деталізуються на більш 

часткові характеристики стратегічних чинників результативності до рівня 

кожного працівника. Водночас підкреслюється, що перелік індикаторів 

розробляється спеціально для кожної організації, враховуючи її місію та 

стратегію розвитку, що дозволяє досягнути гнучкості наукового підходу, але 

разом з цим супроводжується суттєвим ускладненням порівняльного аналізу 

отриманих результатів.  
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Безпосередньо Європейська мережа навчання результативності ENAPS 

використовує власний підхід до дослідження результативності діяльності 

підприємств. Згідно з цією міжнародною методологією використовують три 

ієрархічні рівні індикаторів для оцінювання результативності господарської 

діяльності підприємства: рівень підприємства; рівень бізнес-процесів; 

функціональний рівень. На кожному з вказаних рівнів всі показники 

результативності визначаються у розрізі восьми груп: облік (13 вимірників), 

продуктовий розвиток (20 вимірників), маркетинг і продажі (22 показника), 

планування і виробництво (20 індикаторів), обслуговування клієнтів  

(8 показників), закупівлі (11 вимірників), персонал (16 показників) та інші 

індикатори (7 вимірників). Загалом логіку підходу ENAPS до визначення 

результативності можливо відобразити у вигляді схеми (рис. 1.10).  
 

 
Рис. 1.10. Бізнес-модель підприємства ENAPS для оцінювання  

результативності (адаптоване джерело [191]) 

 

На відміну від моделі AMBITE, ця технологія розрахунків більше 

зорієнтована на споживача продукції, максимально повне задоволення його 
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потреб та дотримання вимог збереження довкілля. Такі міркування 

підтверджуються тим, що модель виділяє бізнес-процеси тільки разом із 

задоволенням потреб споживачів продукції, а також окремо досліджуючи 

ефективність здійснення процесів повторного використання відходів, їх 

утилізації тощо. Такі акценти у моделі ENAPS пояснюються домінуванням в 

Європі споживчих критеріїв вимірювання економічних результатів і 

загостренням екологічних проблем життєдіяльності людини.  

Система ENAPS використовує загальну кількість індикаторів-вимірників 

результативності господарської діяльності, що сягає 117 аналітичних 

співвідношень. Водночас зазначається, що усі показники загального 

корпоративного рівня зіставні з аналогічними показниками інших підприємств 

у межах однієї сфери бізнесу. Показники цього типу мають загальний характер 

і відображають такі характеристики виробничо-господарської системи, як 

розмір та масштаб бізнесу, фінансовий стан підприємства [191].  

К. Мак Нейр, Р. Ланч, К. Крос в 1990 р. обґрунтували модель, яку назвали 

“піраміда ефективності” Піраміда ефективності побудована на концепціях 

глобального управління якістю, промислового інжинірингу та обліку, 

заснованого на діях, і віддзеркалює ієрархічну структуру управління 

підприємством:  

 на вищому рівні піраміди менеджери інституційного рівня управління 

формулюють місію організації, визначену власниками;  

 на середньому рівні цілі підрозділів конкретизують стосовно 

конкретного ринку та фінансових показників, тобто клієнти та акціонери 

визначають критерії оцінювання діяльності організації;  

 нижній рівень відображає необхідні умови для забезпечення успішної 

діяльності організації, котрі є основою позитивних фінансових показників; 

 найнижчий рівень віддзеркалює безпосередні бізнес-процеси й 

операції [234]. 

Отже, піраміда ефективності на чотирьох різних рівнях показує 

організаційну структуру управління, що забезпечує двосторонні комунікації, 
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необхідні для ухвалення рішень на різних рівнях управління. Цілі та показники 

пов’язують стратегію підприємства з його оперативною діяльністю. Цілі 

передаються зверху донизу за ієрархією, тоді як показники – знизу догори. 

Традиційна управлінська інформація повинна виходити лише від верхнього 

рівня. Концептуальними засадами цієї теорії є зв’язок клієнтоорієнтованої 

корпоративної стратегії з фінансовими показниками, доповненими декількома 

ключовими якісними (нефінансовими) показниками. Основних показників 

ефективності для кожного рівня організації повинно бути не більше 5–10. 

Відносно невелика кількість ключових показників ефективності (далі – КПЕ) 

для кожного рівня управління дозволяє менеджерам концентрувати свою увагу 

тільки на найголовнішому. Це особливо важливо для вищого керівництва 

компанії. 

Піраміда ефективності не набула такого значного поширення у практиці 

функціонування підприємств, як попередні системи, через необхідність її 

адаптації за визначеними показниками для кожного підприємства, зокрема 

залежно від специфіки діяльності, побудови організаційної структури 

управління тощо.  

Модель ЕР²М. К. Адамс (С. Adams) і П. Робертс (P. Roberts) в 1993 р. 

запропонували модель, яку назвали ЕР²М (Effective Progress and Performance 

Measurement) [234]. 

Відповідно до теорії стратегічний менеджмент охоплює дві послідовні 

фази: формулювання стратегії і її впровадження. Формулювання – це 

аналітичний процес, який дозволяє визначити, що робити. Впровадження, з 

одного боку, – організаційний процес, який допомагає відповісти на питання 

“як робити?” і “хто буде робити?”, з іншого боку, – це процес, що сприяє 

розвитку управлінських здібностей, та управління змінами. 

Згідно з моделлю К. Адамса і П. Робертса для менеджменту організації 

визначними є чотири напрями: обслуговування клієнтів і ринків; вдосконалення 

внутрішніх процесів (зростання ефективності і рентабельності); управління 

змінами і стратегією; власність і свобода дій. 
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Завдання менеджменту полягає не лише в тому, щоб забезпечити 

впровадження стратегії організації, але і в тому, щоб формувати культуру, в 

якій постійні зміни – нормальне явище. Показники результативності повинні 

забезпечити співробітників, що приймають рішення і відповідають за 

реалізацію стратегії, швидким зворотним зв’язком.  

Модель “Tableau de bord” (“панель управління” чи “табло управління”) 

вперше згадується французьким вченим Ж. Л. Мало у 1932 р. й традиційно 

розглядалася як інструмент управління, призначений для потреб вищого 

управлінського рівня. Проте сьогодні “панель управління” існує в 

модифікованому вигляді і розглядається як інструмент управління топ-

менеджерів. Її роль – допомагати вищому керівництву оперативно отримувати 

загальне уявлення про внутрішнє та зовнішнє середовища організації. І хоча ця 

система була досить популярна у Франції, на початку 1990-х рр. критика 

методів управлінського обліку і контролю, що розгорнулася в професійних 

колах, не обійшла і цю модель. Наприклад, Ж. Лаверті та Р. Демістрі 

стверджували, що “показники якості роботи фірми повинні, насамперед, 

гарантувати послідовність дій та їх відповідність стратегічним цілям”. Таким 

чином, увага “панелі управління” має фокусуватися на самій діяльності, а не на 

повідомленнях про неї, як це було раніше. 

Це зажадало перегляду традиційного уявлення про “Tableau de bord” і 

розробки оновленої концепції, яку французькі автори І. Чіапелло і М. Лебас 

визначають “як інструмент управління, що використовується для вибору, 

документування та інтерпретації об’єднаних причинно-наслідковими зв'язками 

фінансових та нефінансових показників” [243]. Кожен показник відображає 

стан певної частини бізнесу, яким потрібно управляти; таким чином, у 

сукупності “панель управління” є загальною моделлю функціонування бізнесу 

як системи. 

Починаючи з другої половини 1980-х рр. у Франції домінує думка, згідно 

з якою “панель управління” – це “засіб повідомлень”, що робить можливим 

контроль за досягненням поставлених раніше завдань, а також інструмент 
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діагностики, реагування та “ієрархічного діалогу” між стратегічним і 

операційним рівнями управління. 

В межах цієї моделі узгоджуються стратегічні і тактичні цілі організації, 

використовуються фінансові та нефінансові показники. Проте на відміну від 

ЗСП Д. Нортона і Р. Каплана, тут немає чіткої структури; причинно-наслідкові 

зв’язки між функціональними та цільовими показниками не завжди мають 

ієрархічний характер; кількість цілей і показників не є обмеженою. Крім того, 

показники “панелі управління” відображають два з чотирьох аспектів 

діяльності: фінансовий аспект і внутрішні бізнес-процеси. Відповідно в “панелі 

управління” не приділяється увага зовнішнім чинникам, що впливають на 

діяльність організації, і у її звітах не міститься інформація для зовнішніх 

користувачів. Втім, така модель підходить для бізнесу будь-якого масштабу, 

будь-якої галузі та структури управління.  

Універсальна система показників діяльності (TPS) Х’юберта К. 

Рамперсада. Доктор Рамперсад не тільки не скорочує кількість аналізованих 

аспектів, а, навпаки, різко збільшує. Зокрема, модель ЗСП Д. Нортона і Р. 

Каплана, а також така модель, як Total Quality Management (TQM), є лише 

складовими моделі Х'юберта К. Рамперсада. 

Система TPS складається з таких п’яти елементів: 

 особиста система збалансованих показників (PBSC); 

 організаційна система збалансованих показників (OBSC); 

 загальний менеджмент на основі якості (Total Quality Management); 

 управління результативністю (Performance Management) і 

управління компетенціями (Competence Management); 

 цикл навчання Колба (Kolb's Learning Cycle). 

Ключова ідея моделі полягає в досягненні максимального рівня 

відповідальності та відданості співробітників, а також у заохоченні 

індивідуального, групового навчання та розвитку креативності. Це означає, що 

якщо особисті цілі працівника беруться до уваги, то він буде працювати і 
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мислити згідно з прийнятими цілями організації. Підхід також сприяє 

формуванню мотивації, творчого мислення, отримання задоволення від роботи 

і захопленості роботою, зростанням відповідальності, появі натхнення та 

ентузіазму. Загалом модель позиціонується як інструмент безперервного 

процесу вдосконалення, розвитку і навчання. Однак глобальність цієї моделі 

фактично є її головним недоліком, оскільки впровадження більш простих і 

зрозумілих моделей часто є нездійсненним завданням для менеджменту 

організації.  

Останніми роками зарубіжні учені все більше уваги приділяють теорії 

зацікавлених сторін – своєрідній альтернативі неокласичній економічній теорії 

управління підприємством. Теорія зацікавлених сторін покладена в основу 

переважної більшості популярних концепцій, які значно розширюють сферу 

традиційного управління за рахунок введення в інформаційний фонд 

підтримки прийняття управлінських рішень нефінансових показників і 

створюють нові можливості для реалізації інструментів стратегічного 

контролю. Практична реалізація ідей теорії зацікавлених сторін виявляється в 

моделі “Стейкхолдер”, або, як її ще називають, “Призма ефективності”. 

Основна ідея моделі – визначення груп зацікавлених осіб (стейкхолдерів) та 

виявлення їх інтересів. Виявлені інтереси стейкхолдерів трансформуються в 

цільові показники, з допомогою яких в майбутньому оцінюються результати 

діяльності організації. Групи зацікавлених осіб в моделі – акціонери, клієнти, 

працівники компанії. Однак перелік цим не обмежується, коло таких 

зацікавлених осіб і набір індикаторів для кожної конкретної організації є 

індивідуальним. 

Загалом модель виглядає значно простіше порівняно з розглянутими 

раніше моделями. Проте вона не має чіткої структури, і в ній не простежуються 

зв’язки між окремими показниками. В деякому сенсі модель пропонує якусь 

“довідкову інформацію для менеджменту”, але не володіє тим управлінським 

потенціалом, який мають інші моделі. 
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Використання моделі в практичній управлінській діяльності передбачає 

логічну послідовність таких управлінських дій: чітко визначити склад 

зацікавлених сторін; встановити співвідношення інтересів; розробити систему 

вимірювання та оцінювання взаємного впливу різних сторін.  

“Усі зацікавлені в роботі організації сторони взаємодіють всередині свого 

роду “екосистеми”. Безумовно, деякі з них відіграють більш важливу роль. Але 

нехтувати будь-якою зацікавленою стороною у сучасному суспільстві – 

означає проявляти виняткову недалекоглядність і наївність” [234, 243]. Тільки у 

злагодженій, багатовекторній політиці управління можна знайти відповідь на 

загрози, які створює сучасне ринкове середовище, що прямує до глобалізації та 

невизначеності. 

Загальний менеджмент якості – це підхід до управління організацією, 

націлений на якість, який ґрунтується на участі всіх її членів і спрямований на 

досягнення як довгострокового успіху шляхом задоволення вимог споживача, 

так і вигоди для членів організації і суспільства. TQM на сьогодні вважається 

революцією в менеджменті якості [150, 178, 346]. 

Як новий науково-практичний підхід до забезпечення якості сучасна 

концепція TQM сформувалася на початку 1980-х рр. під впливом ідей У. 

Шухарта, Е. Демінга, Дж. Джурана, А. Фейгенбаума, К. Ісікави, а також 

японського досвіду управління якістю в межах фірми. Найбільшого поширення 

концепція набула в таких промислово розвинених країнах, як США, ФРН, 

Велика Британія, Швеція, Японія, Південна Корея, Тайвань. Однак за єдності 

ідеології, чітко вираженій у назві концепції, у кожній країні вона трактувалася 

по-своєму, виходячи з особливостей її історичного розвитку і робіт з 

менеджменту якості. Так, за свідченням низки спеціалістів-аналітиків, у США і 

Європі основний наголос в TQM робився на культурі виробництва, а у східних 

державах – на статистичних методах і груповій діяльності у сфері якості. 

Спочатку, на першому етапі розвитку концепції TQM, численні західні компанії 

розробляли елементарні моделі TQM з власного досвіду і досвіду інших фірм 

(рис. 1.11).  
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Рис. 1.11. Етапи розвитку концепції TQM 

(складено на основі [178, 396]) 

 

Ці елементарні моделі TQM вважають моделями першого покоління, 

оскільки вони не мали належної структури і складалися з набору чинників та 

характеристик, які компанія розглядала як ключові елементи загального 

менеджменту якості. Ці елементи звичайно акцентували на взаємовідносинах зі 

споживачем, безперервному удосконаленні і залученні всього персоналу до 

роботи щодо забезпечення якості. 

Другим етапом у розвитку концепції TQM було заснування в 1987 р. 

Національної премії США за якість, відомої під назвою “Премія імені 

Малькольма Болдріджа”. Положення про цю премію, яке містило певну 

кількість критеріїв менеджменту якості на підприємстві, є “моделлю TQM 

другого покоління” До цього варто додати, що час заснування премії Болдріджа 

збігся із впровадженням стандартів ISO серії 9000. Проведений аналіз свідчить 

про те, що в цих стандартах відображені численні підходи TQM, водночас самі 

стандарти ISO вплинули на подальший розвиток концепції TQM.  

Таким чином, концепція TQM і концепція стандартів ISO не тільки не 

суперечать одна одній, а навпаки – взаємодоповнюють одна одну. Однак, якщо 
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стандарти ISO призначені для регулювання взаємовідносин між виробником і 

споживачем, то концепція TQM рекомендована тільки для внутрішньої потреби 

виробника. Концепція стандартів ISO відповідає на питання “що необхідно 

робити для забезпечення якості?”, а концепція TQM – “як це робити?”. 

Важливо те, що обидві концепції спираються на результати більш ніж 30- 

річного післявоєнного світового розвитку теорії і практики робіт у сфері якості. 

Відповідно до підходів TQM якість трактується не стільки як якість 

виробленої продукції чи наданих послуг, стільки як якість роботи підприємства 

загалом. Тому TQM охоплює управління всіма аспектами діяльності організації 

і не може зводитися до діяльності випробувальної лабораторії чи відділу 

технічного контролю. Цілком зрозуміло, що саме такий підхід стане 

домінантним на початку XXI ст., і сьогодні закладаються основи для 

наступного – третього етапу розвитку концепції TQM. Як вважають 

спеціалісти, цей етап буде характеризуватися переходом від самооцінювання 

підприємств на відповідність зовнішнім моделям TQM до створення власних 

(внутрішніх) моделей загального менеджменту організацій, які 

ґрунтуватимуться на принципах TQM. Таким чином, це буде перехід від 

фірмового менеджменту якості до якості менеджменту фірми. Заснування 

премії Болдріджа, впровадження в 1991 р. Європейської премії за якість і 

ознайомлення в той же період Заходу з премією Демінга стали поштовхом для 

створення в багатьох країнах світу різних моделей загального менеджменту 

якості (які часто називають “моделями ділової досконалості” і використання їх 

для самооцінювання підприємств.  

Однією з сучасних концепцій загального менеджменту якості є орієнтація 

на результат, яка, на наш погляд, схожа на модель “Стейкхолдер”. Діяльність 

підприємства повинна бути спрямована на задоволеність інтересів усіх 

зацікавлених сторін: споживачів, постачальників, персоналу підприємства, 

власників, кредиторів, представників суспільства (як тих, що живуть поблизу 

підприємства, так і загалом). Менеджмент підприємства повинен вивчати, 

гармонізувати і задовольняти потреби усіх цих сторін, розділяючи з ними 
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вигоду від досягнутих результатів. Воодночас треба мати на увазі, що часто 

побажання різних сторін можуть не тільки відрізнятися, але й суперечити одні 

одним. Розв’язання таких суперечностей і є одним з головних завдань 

сучасного менеджменту. 

Згідно з принципами загального менеджменту якості успішними 

вважаються не ті підприємства, які просто виробляють продукцію відповідно 

до стандартів або вимог споживачів, а ті, які забезпечують високий рівень 

задоволеності споживачів, власного персоналу, успішно взаємодіють з 

постачальниками, допомагають у вирішенні проблем суспільства і досягають 

водночас високих фінансових результатів. 

Європейська модель досконалості. Основою цієї моделі є концепції 

загального управління якістю. Європейська модель досконалості є описом 

“ідеального” підприємства, яким його бачать зараз у Європі (рис. 1.12).  

Навчання та нововведення 

 
Рис. 1.12. Європейська модель ділової досконалості 

(складено на основі [182]) 

Модель складається з дев’яти критеріїв П’ять з них описують діяльність 

підприємства, підходи, які воно використовує для досягнення результатів; 

чотири критерії – результати, яких досягає підприємство за рахунок 
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використання цих підходів. Модель, яка визнає існування багатьох підходів для 

досягнення стабільної досконалості в усіх аспектах діяльності, ґрунтується на 

такому переконанні: досконалі результати з погляду ефективності, споживачів, 

персоналу і суспільства досягаються через очолювані лідерами політику і 

стратегію, належне управління персоналом, партнерськими стосунками, 

ресурсами і процесами. В основі моделі лежить логіка, відома під назвою 

RADAR, яка складається з п’ятьох елементів: results – результати; approach – 

підхід; deployment – застосування; assessment – оцінка; review – перегляд.  

На рис. 1.12 стрілки підкреслюють динамічний характер моделі. Вони 

показують, що нововведення та навчання допомагають вдосконалювати 

підходи, які своєю чергою, призводять до поліпшення результатів діяльності.  

Як підтверджує досвід провідних світових організацій, тільки 

усвідомивши ці концепції та зробивши їх основою діяльності, можна досягти 

високого рівня ділової досконалості.  

Розглянуті концепції та моделі управління результативністю досить 

близькі за змістом параметрів, що описують результати діяльності 

підприємства. Це задоволеність споживачів рівнем якості продукції і 

обслуговування, науково-технічним рівнем техніко-технологічної бази 

виробництва, міра задоволеності працею співробітників підприємства (у 

ширшому значенні – мінімально допустима задоволеність всіх зацікавлених 

осіб – стейкхолдерів), фінансові показники господарської діяльності. 

Практична реалізація тієї чи іншої моделі є індивідуальною для кожного 

підприємства й диктується конкретними умовами його внутрішнього та 

зовнішнього середовищ, стадією життєвого циклу, рівнем професіоналізму 

менеджерів.  

Проте, на нашу думку, найбільш системною та найоб’єктивнішою 

сучасною моделлю управління результативністю є збалансована система 

показників Д. Нортона і Р. Каплана, тому що: 
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 за допомогою цієї системи менеджмент підприємства має можливість 

концентруватися на кількох ключових показниках для досягнення найкращого 

результату; 

 чотири ключові аспекти (фінансовий, клієнтський, внутрішній, 

навчання і зростання) утворюють повну систему для реалізації стратегії 

підприємства від верхнього до нижнього ієрархічного рівня; 

 система дозволяє інтегрувати різні корпоративні програми, такі як: 

розвиток якості, реорганізація, ініціативи групи відділу роботи з покупцями та 

ін.; 

 нова концепція вдало інтегрується з системою контролінгу і добре 

пов’язується з методами управління, націленими на підвищення вартості 

підприємства; 

 ця система дозволяє розмежувати у просторі і часі стратегічні 

завдання на дрібніші складові для досягнення бажаних результатів і 

забезпечення системної результативності та ефективності. 

Варто зазначити, що розглянуті нами сучасні концепції та збалансовані 

моделі управління результативністю використовуються переважно у західних 

країнах, тоді як у практиці вітчизняного управління домінуючими є традиційні 

системи фінансово-економічних показників. Проте, як свідчить досвід 

провідних світових компаній, тільки усвідомивши ці концепції та зробивши їх 

основою своєї професійної діяльності, менеджери можуть досягти високого 

рівня ділової досконалості. 

Сучасна організація постає як самостійне культурне утворення зі своїми 

цінностями, нормами, традиціями, ритуалами, героями, міфами, легендами, 

фольклором, субкультурою тощо. Фірмовий стиль, імідж, організаційна 

культура, корпоративний дух є частиною сучасної парадигми менеджменту. 

Все це радикально змінило як технологію роботи з персоналом, так і 

технологію управління результативністю. Відповідно професійне управління 

нинішніми організаціями здійснюють у координатах, де цілі є вторинними 

відносно шкали цінностей, за якою їх оцінюють. Акцент переносять зі 
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спонукання на взаєморозуміння, зі стимулювання – на мотивування, на 

поєднання інтересів у зовнішньому і внутрішньому середовищах організації, на 

формування усвідомлення спільного “ми”, своєї особливості і навіть соціальної 

місії організації. Головним є не контролювання й стимулювання трудової 

діяльності персоналу, а заохочення за досягнуті результати і покарання за 

невиконання завдань. Важливими елементами парадигми менеджменту стали 

персонал-орієнтовані технології, які поєднують індивідуальне мотивування 

працівників із формуванням у них почуттів причетності до єдиної справи, 

усвідомлення і реалізації нормативно-ціннісного “ми”. Це посилило залежність 

менеджменту від умотивованості та відповідальності персоналу. Успіху 

добивається менеджер, який усвідомлює, що люди – не просто кадрове 

забезпечення і трудові ресурси, а найцінніший ресурс організації.  

Результативність діяльності організації залежить від уміння менеджера 

створити команду, здатну до агресивного пошуку й реалізації нового, боротьби 

за якість тощо. Добрих результатів менеджмент організації досягає в тому 

випадку, коли існує повна відповідність між культурою і стратегією, оскільки 

це є потужним важелем управління персоналом з метою забезпечення його 

результативної й ефективної роботи. Тому сучасний вітчизняний менеджмент 

має бути засобом, за допомогою якого організація формує свою організаційну 

культуру, цінності й переконання. Таким чином, сучасна система управління 

результативністю відображає діалектичний розвиток, аналіз й відбір 

найефективніших технологій та інструментів менеджменту на всіх етапах його 

історичного розвитку, враховуючи нинішні соціально-економічні реалії.  

 

Висновки до розділу 1 

1. Категорії “ефективність” та “результативність” частково 

взаємопов’язані, проте питання їх диференціації залишається одним з найбільш 

актуальних в сучасній науці. Аналіз наукових праць у галузі ефективності та 

результативності організацій дозволяє зробити висновок, що категорія 

“результативність” є узагальнюючою (агрегуючою) категорією діяльності 
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організації, а ефективність – одним із критеріїв її результативності. Тому 

менеджерам необхідно оцінювати власне ефективність діяльності, що 

стосується використання ресурсів (економічна ефективність), та 

результативність, яка характеризує ступінь досягнення визначених цілей або 

ступінь реалізації стратегії. Це дозволить чітко визначити, чим викликаний 

поточний стан організації: неточною стратегією (помилковими цілями) чи 

нераціональним використанням ресурсів.  

2. Враховуючи значний науковий внесок вчених у дослідження 

категорій ефективності й результативності, з’ясовано, що вітчизняними 

дослідниками практично не охоплена проблематика ефективного використання 

управлінських ресурсів для підвищення результативності організацій, 

формування адекватних сучасним ринковим реаліям систем управління, 

розробки відповідних інструментів та механізму управління результативністю. 

Проблема управління результативністю є складною і багатогранною, що 

зумовлено природою результативності організації і суб’єктивізмом її 

оцінювання.  

3. Еволюцію систем управління результативністю розкривають форми 

і методи вимірювання результативності організації, оскільки ключовим етапом 

процесу управління результативністю організації є її вимірювання. Перші 

наукові спроби систематизації підходів до оцінювання результативності 

трудової діяльності вчені пов’язують зі становленням менеджменту як науки. 

Значний імпульс науковому обґрунтуванню оцінювання результатів діяльності 

організацій надала концепція “управління за цілями”, запропонована  

П. Друкером у 1954 р. Практика менеджменту довела ефективність 

використання цільового підходу до управління результативністю організації, 

визначальною характеристикою якого є орієнтація менеджерів на мету як 

критерій досягнення результатів. Сучасна система управління результативністю 

відображає діалектичний розвиток, аналіз й відбір найефективніших технологій 

та інструментів менеджменту на всіх етапах його історичного розвитку, 

враховуючи нинішні соціально-економічні реалії.  
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4. Концепція результативності є сучасним етапом розвитку теорій 

економічної ефективності виробничо-господарських систем. Вона орієнтована 

на врахування нових факторів створення вартості організації, нові механізми її 

забезпечення та інтеграцію різних функціональних сфер діяльності. 

Методологію управління результативністю вчені визнають найважливішим 

засобом досягнення успіху сучасної організації і трактують у двох наукових 

площинах:  

 як комплексний процес керівництва персоналом, який ґрунтується 

на лідерстві, командній роботі та постійному навчанні і розвитку персоналу;  

 як інструмент стратегічного управління організацією, що 

перетворює її стратегію у конкретні результати.  

Тому наші подальші дослідження проблеми управління результативністю 

організації будуть провадитися в межах стратегічного управління організацією 

за визначальної ролі персоналу організації.  

5. Практична реалізація концепції управління результативністю 

організації насамперед вимагає розуміння та усвідомлення українськими 

менеджерами її базових принципів і правил. Вихідне концептуальне положення 

управління результативністю організації – це передусім люди, які постійно 

шукають можливості вдосконалення як власної діяльності, так і діяльності 

організації загалом, а також керівники, які завжди вислухають та підтримають 

їх пропозиції. 

Результативність організації забезпечують не концептуальні принципи 

управління результативністю самі по собі, а їх гнучке застосування лінійними 

менеджерами в інтересах працівників. Успіху досягає менеджер-лідер, який 

усвідомлює, що персонал – найцінніший ресурс організації, вміє створити 

команду, здатну до агресивного пошуку й реалізації нового, забезпечує баланс 

між культурою і стратегією. Фахове управління результативністю є 

професійним управлінням у його прямому сенсі. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЯ ВИМІРЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

2.1. Структура вартості організації як концептуальна основа 

вимірювання її результативності 

 

Постійне зростання вартості – одне із завдань, що стоїть перед 

менеджментом сучасних організацій та підприємств. Вирішення цього завдання 

вимагає від менеджерів глибинного розуміння структури джерел формування 

вартості організації в нових умовах розвитку і факторів, що її обумовлюють. 

Концепція управління результативністю допомагає зрозуміти процес створення 

вартості організацією, як стверджують зарубіжні вчені [110, 119, 134, 181, 324]. 

На їх думку, концепція ланцюга цінностей або ланцюга створення вартості, 

запропонована М. Портером, є важливим аналітичним інструментом 

діагностики результатів організації та факторів, що їх обумовлюють, а також 

визначення перспективних напрямів її майбутнього розвитку.  

Ланцюг вартості (value chain) відображає процес створення вартості на 

підприємстві та складається з різних елементів основних і допоміжних 

(підтримуючих) процесів. Виходячи з того, що створювана на підприємстві 

вартість є результатом послідовного здійснення різних видів діяльності, що 

відповідно розподіляє підприємство на певну кількість функціональних 

підсистем, стає можливим і необхідним визначати внесок кожного виду 

діяльності в кінцеві результати роботи підприємства (рис. 2.1).  

Відомо, що ланцюг вартості “поділяє роботу підприємства на стратегічно 

важливі види діяльності з метою вивчення витрат та існуючих і можливих 

засобів диференціації продукції, що виробляється, які безпосередньо впливають 

на стратегію формування конкурентних переваг підприємства” [376]. 
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Рис. 2.1. Ланцюг створення вартості 

(адаптоване джерело [376]) 

 

Споживча цінність може формуватися у всіх ланках ланцюга створення 

вартості. Ключ до розуміння споживчої цінності – вивчення основних і 

допоміжних операцій підприємства, які є частиною цілої системи створення 

вартості. Менеджер, який зважає на категорії ланцюга створення вартості, 

починає розглядати будь-який вид діяльності не просто як витрати, а як дії, що 

додають до кінцевого продукту цінність. Ланцюг створення вартості 

концентрує увагу керівників на конкретних діях, що генерують витрати і 

створюють вартість для покупців. Конкурентна перевага виникає з дій, що 

відрізняються від дій конкурентів у ланцюгу створення вартості, або виконання 

тих же дій, але більш дешевим способом [9]. 

Завдання менеджменту підприємства полягає у регулярному аналізі 

витрат і вартості, створюваної у кожній ланці ланцюга, та результативності й 

ефективності загальної діяльності підприємства порівняно з конкурентами, а 

також визначенні можливостей створення диференціації за рахунок однієї або 

кількох ланок (табл. 2.1). 
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Таблиця 2.1 

Джерела конкурентних переваг (результатів) у ланцюжку створення 

вартості (складено на основі [376]) 

 
Види  

діяльності Характеристика потенційних переваг 

Основні 

Вхідна логістика 
Поліпшення якості товарів через забезпечення 
належної якості вхідних матеріалів і 
комплектуючих 

Виробництво 
Забезпечення бездефектного випуску товарів або 
широкого продуктового ряду через налагодження 
належним чином виробничого процесу 

Вихідна логістика 
Підвищення цінності товарів (послуг) для 
споживачів шляхом швидкої доставки або 
ефективної обробки замовлень 

Маркетинг і продажі Створення позитивної репутації і бренду 
підприємства 

Сервіс (після продажне 
обслуговування) 

Підвищення цінності товарів (послуг) для 
споживачів завдяки організації служби технічної 
підтримки, сервісної служби, наявності запчастин 
тощо 

Підтримуючі 

Інфраструктура 
підприємства 

Здатність приймати швидкі стратегічні та 
управлінські рішення завдяки впровадженню 
ефективної управлінської інформаційної системи 

Управління персоналом 

Створення додаткової цінності товарів (послуг) 
для споживачів шляхом поліпшення якості їх 
обслуговування через ефективне навчання 
персоналу 

Технологічний 
розвиток 

Створення унікальних характеристик товарів 
(послуг) підприємства 

Матеріально-технічне 
забезпечення 

Створення додаткової цінності товарів (послуг) 
для споживачів шляхом поліпшення співпраці з 
постачальниками підприємства 

 
Традиційне розуміння вартості, відповідно до якого кожне підприємство 

займає певне місце у ланцюгу створення вартості, застаріло. Досвід провідних 

світових підприємств показує їх прагнення не стільки додавати вартість, 

скільки заново її створювати. Стратегічний аналіз сучасних підприємств 

зосереджується вже не на компанії і навіть не на галузі, а на самій системі 
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створення цінності, всередині якої різні економічні суб’єкти – постачальники, 

партнери, споживачі – працюють разом створюючи вартість спільно. Проте 

лише підприємства, у центрі уваги яких перебуває споживач, здатні не просто 

виробляти продукцію, але й впливати на формування його потреб, маючи 

необхідні знання як у технології виробництва, так і в сфері створення надійних 

ринкових конструкцій [69, 265, 342].  

У сучасних динамічних умовах конкурентної боротьби спостерігається 

послідовна тенденція підвищення важливості інноваційної складової в 

успішному функціонуванні підприємства в межах розвитку суспільства нового 

типу – k-суспільства (knowledge society), яке базується на продукуванні 

гармонізованих знань з використанням потужних інформаційних технологій 

[265].  

З останньої чверті ХХ ст. і до сьогодні в світі активно формується 

постіндустріальний тип суспільства із новою моделлю економіки – економікою 

знань, яка безпосередньо впливає на формування сучасної системи 

теоретичного та практичного менеджменту. На початку ХХI ст. головне – 

“робити знання продуктивними”, як зазначає відомий гуру менеджменту П. 

Друкер. Основна ідея новітньої парадигми практичного менеджменту – 

“інтелектуальному суспільству – інтелектуальне управління”. Ця управлінська 

парадигма орієнтована на ефективне використання інтелекту людських ресурсів 

організацій [94]. Знання та інформація як фактори виробництва сприяють 

поширенню концепції спільного творення вартості виробниками і споживачами 

продукції. Відповідно, управління сучасними компаніями здійснюється на 

основі нових концептуальних рішень, що обумовлюють структурні зміни 

ланцюга вартості, як зазначає низка зарубіжних вчених [90, 118, 134, 324, 338]: 

1. Інтеграція бізнес-процесів. Компанії інформаційної епохи працюють в 

умовах інтегрованих бізнес-процесів, концептуально відрізняються від 

діяльності в індустріальну епоху на засадах функціональної спеціалізації. 

Менеджмент сучасних компаній успішно поєднує високий професіоналізм 

вузьких фахівців, з одного боку, оперативність, ефективність і якість, що 
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відрізняють інтегрований бізнес-процес, – з іншого [120].  

2. Взаємодія з клієнтами і постачальниками. Інтегрована система (від 

моменту розміщення клієнтом замовлення до його поставки) дозволяє кожному 

підрозділу підприємства вартісного ланцюга значною мірою удосконалити 

якість готової продукції, знизити її вартість, а також скоротити терміни 

виконання замовлення.  

Як стверджує Г. Кокінз, наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. сталася 

важлива зміна у ланцюгу створення вартості – влада безповоротно переходить 

від постачальників до покупців. Це відбувається завдяки Інтернету. Тепер 

клієнти і споживачі, зокрема агенти із закупівель і покупці з числа компаній, 

мають доступ до потужних пошукових систем, з допомогою яких вони можуть 

знаходити і порівнювати пропозиції різних постачальників товарів і послуг, а 

також отримувати більше інформації, необхідної для прийняття зваженого 

рішення. Постачальники, насправді, навіть сприяють зростанню знань і досвіду 

покупців, надаючи корисну інформацію на своїх веб-сайтах і спеціалізованих 

галузевих біржах.  

Світова мережа стискає цикли бізнес-планування та прийняття рішень. 

Тренди, які раніше відстежувалися щоквартально, тепер змінюються щотижня і 

навіть щодня. Можливість доступу до поточної, одержуваної тут і зараз 

інформації приховує в собі як нові можливості, так і загрози [134].  

Останніми роками чимало підприємств досягли переваги у витратах за 

допомогою ефективного використання інформаційних технологій (ІТ). Сучасні 

ІТ, змінюючи спосіб роботи людей і спосіб конкуренції, сприяють підвищенню 

ефективності міжорганізаційної взаємодії незалежних підприємств 

(постачальників, виробників, оптовиків, роздрібних торговців) у ланцюгу 

поставок. По суті, завдяки Інтернету та інформаційним технологіям кожне 

підприємство сьогодні конкурує у двох просторах: фізичному світі ресурсів і 

віртуальному світі інформації [69]. 

3. Ринок, орієнтований на покупця. Компанії інформаційного століття 

повинні навчитися виконувати індивідуальні замовлення покупців, пропонуючи 
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різноманітні продукти і послуги за тими ж цінами, що і стандартні, незалежно 

від малих обсягів виробництва або унікальності замовлення. Сучасний етап 

розвитку світової економіки вирізняється створенням гнучких операційних систем, 

що дозволяють в масовому обсязі виробляти продукцію і пропонувати послуги за 

індивідуальними замовленнями споживачів [296, 338]. 

4. Глобальність масштабів. Межі більше не є нездоланною перешкодою 

для іноземних компаній-конкурентів, що активно працюють на ринку і 

конкурують з кращими світовими фірмами. Нові види продуктів і послуг 

вимагають великих інвестицій, умовою прибутковості яких є завоювання 

світового ринку. Щоб витримати конкуренцію в інформаційну епоху, 

компаніям необхідно працювати у всіх країнах світу ефективно і енергійно, 

враховуючи водночас специфічні інтереси покупців локальних ринків.  

5. Інновації. Постійне удосконалення якісних характеристик продукту і 

технології його виробництва є вирішальними у досягненні довгострокового 

успіху навіть для таких компаній, продукція яких має відносно довгий 

життєвий цикл [116].  

6. Працівники інтелектуальної праці. Наприкінці XX ст. автоматизація 

виробництва, а отже, висока продуктивність призвели до скорочення 

робітників, безпосередньо зайнятих у виробництві. Одночасно потреби ринку 

збільшили попит на працівників розумової праці, котрі виконують аналітичні 

функції, – інженерів, маркетологів, менеджерів і адміністраторів. Тепер навіть 

простий робітник, здатний запропонувати, як поліпшити якість, зменшити 

витрати і скоротити виробничий цикл, є цінним для компанії. Для її успіху 

кожен співробітник повинен робити внесок у процес створення вартості, 

використовуючи свої знання і наявну інформацію, зазначають вчені [118, 180, 

338].  

Джерела вартості стали переміщатися, зазначає Г. Кокінз. У створенні 

вартості земля і майно почали поступатися місцем ідеям. Знання працівників 

сьогодні визначають вартість. Джерела створення вартості – в знаннях людей і 

в їх прагненні працювати. Менеджерам вже не потрібно стежити за фахівцем з 
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розробки нових товарів або завідувачем рекламним відділом, щоб вони 

створили хороший товар або рекламу. Вони будуть цим займатися, якщо їм 

створити відповідні умови [134].  

На думку авторів концепції збалансованої системи показників Р. Каплана 

та Д. Нортона інформаційна епоха, що ознаменувала своїм виникненням 

останні десятиліття XX ст., призвела до того, що багато фундаментальних 

постулатів промислової конкуренції застаріли. Завоювати стійку конкурентну 

перевагу в умовах ринку простим, хоча і швидким впровадженням нових 

технологій у виробництво (матеріальні активи) або відмінним управлінням 

фінансовими активами і пасивами стало неможливо [120].  

Американський дослідник, автор праці “У здоровому бізнесі – здоровий 

дух” Р. Карлгаард, спираючись на логіку і глибоке знання економічної теорії, 

пропонує і відстоює збалансовану конструкцію з трьох основних сил успіху 

організацій в сучасних умовах:  

 матеріальної конкурентної переваги (систем і процесів, що 

забезпечують виконання складних управлінських завдань); 

 стратегічної основи (якщо немає чітко визначеного стратегічного 

спрямування, ви приречені на постійні запинки і збої); 

 нематеріальної конкурентної переваги (якою найчастіше нехтуємо 

або яку недооцінюємо; нематеріальну перевагу забезпечують збереження 

людських цінностей і стійкість в нинішньому динамічному і 

непередбачуваному турбулентному світі).  

Р. Карлгаард розглядає такі основні компоненти нематеріальної 

конкурентної переваги: довіра, інтелект, команда, смак, історії (культура, 

традиції). Виробнича досконалість і стратегічна основа дійсно необхідні, але 

вони небагато чого вартують без більш-менш послідовної диференціації 

компанії, яка забезпечується саме нематеріальними факторами” [122]. 

Джерелами формування конкурентних переваг в умовах інноваційно-

інформаційного періоду розвитку стають інновації, знання, інформація, час. 
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Причому акцентується на обов’язковості стратегічного характеру зазначених 

джерел. Багато дослідників визначають час ключовим фактором стратегічного 

успіху підприємства, виділяючи такі основні напрями ефективного управління 

ним, як економія часу шляхом скорочення тривалості всіх процесів; 

пунктуальність шляхом дотримання термінів; часова гнучкість; інноваційність 

або розробка нових продуктів і технологічних процесів [265, 342]. 

Отже, для організацій інформаційної епохи вирішальними факторами 

досягнення успіху стали управління, інвестування в інтелектуальний потенціал 

своїх працівників і його використання. Саме дослідження 

структуроутворювальних елементів вартості організації дозволяє їх виявити.  

Зарубіжні та вітчизняні вчені чітко формулюють принципи та критерії 

оцінювання і управління компаніями в інформаційний вік, які є визначальними 

факторами їх успіху [94, 110, 120, 134, 265, 324, 338, 342]. Неможливо 

встановити значимість того чи іншого фактора під час формування вартості 

компанії, не визначивши при цьому, до яких результатів ви прагнете, як 

зазначає американський вчений, основоположник теорії “розумних бізнес- 

метрик”  

Б. Фелпс. На його переконання, управління результативністю полягає у пошуку 

відповіді на запитання “як виміряти успіх організації?”.  

Перший крок до розуміння структури вартості полягає у визначенні того, 

що треба вважати результатами діяльності компанії. Компанія може виробляти 

персональні комп’ютери, і це визначає її вартість сьогодні. Але орієнтир на 

стратегічні позиції компанії і формування її потенціалу також створює і її 

вартість в майбутньому. Наприклад, з метою отримання даних про зростання 

вартості фірми в майбутньому консалтингова компанія Стерна Стюарта 

розділяє поняття поточної вартості компанії (ринкова вартість підприємства за 

тієї умови, що поточне економічне становище не зміниться в майбутньому) і її 

фактичної ринкової вартості (вартість, визначена ринком, виходячи з 

потенціалу компанії, що забезпечує її зростання в майбутньому). Дані свідчать 

про те, що ринкова вартість однієї фірми обумовлена як результатами її 
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діяльності сьогодні, так і результатами, яких вона здатна досягнути в 

майбутньому. Важливо розрізняти ці два типи результатів і приділяти належну 

увагу їм обом, зазначає Б. Фелпс. Тоу під час розроблення системи 

вимірювання результативності важливо розмежовувати показники витрат і 

показники результативності. Показники результативності повинні відображати 

стратегічні цілі та принципи позиціонування компанії. 

У структурі вартості можна виділити два критерії результативності – 

теперішня і майбутня вартість, і два критерії витрат – фактори-визначальники і 

фактори-творці. Вчений пропонує фактори, що створюють теперішню вартість, 

називати “факторами-визначальниками”, а фактори, що сприяють формувати 

майбутню вартість – “факторами-творцями”. Такий поділ, на наш погляд, є 

дещо умовний, оскільки це не взаємовиключні терміни: найчастіше фактори-

визначальники своєю чергою роблять внесок у формування майбутньої вартості 

компанії, а фактори-творці – закладають її поточну вартість.  

Фактори-визначальники різноманітні за формою, розмірами і значимістю. 

Наприклад, асортимент продукції, канали розподілу, мотивація персоналу, 

конфігурація системи постачання, контроль якості, навички просування 

продукції, фінансування, тривалість операційного циклу, інвестиції в 

обладнання, особистісні якості менеджера. Фактори, що визначають вартість 

компанії, залежать від конкретних умов, конкуренції і стану ринку. Загальних 

рекомендацій не існує. Одна компанія може досягти найвищої вартості, 

удосконалюючи імідж бренду, тоді як іншій варто б зосередити зусилля на 

політиці набору персоналу. Те, що об’єднує фактори-визначальники, – це їх 

роль у формуванні реальної вартості компанії: орієнтація на них призводить до 

короткочасного підвищення ефективності діяльності. 

Фактори-творці здійснюють довгостроковий вплив на майбутню вартість 

компанії. Вони дозволяють використовувати переваги ризиків і можливостей в 

міру їх появи. Один зі способів отримання таких переваг полягає у розвитку 

позицій компанії, наприклад організації інвестиційної участі в капіталі 

акціонерної компанії, експериментальному організуванні нового виробництва 
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на ринку, що формується, або реалізації науково-дослідних проектів. Інший 

спосіб – адаптивний пристосовницький: вміння отримувати вигоду з ситуації, 

яка склалася, що полягає в здатності адекватно реагувати на ризики і 

можливості, які виникли. Навички використовувати ці можливості зумовлені 

такими управлінськими здібностями, як готовність до змін, розуміння клієнтів 

та лідерство [324, с. 46–47 ].  

Автори концепції збалансованої системи показників Д. Каплан і Р. 

Нортон зауважують, що всі сучасні збалансовані системи містять загальні 

показники. Вони є ключовими показниками результатів і характерні для 

багатьох компаній і галузей. Ці базові параметри, наприклад прибутковість, 

ринкова частка, ступінь задоволеності клієнта, збереження клієнтської бази та 

область компетентності персоналу, служать для відстроченого оцінювання. 

Фактори досягнення результатів – це унікальні для кожної конкретної бізнес-

одиниці показники випереджальної оцінки. Вони відображають специфіку її 

стратегії, наприклад фінансові чинники прибутковості, сегменти ринку, в яких 

ця бізнес-одиниця конкурує, а також особливі цілі складових внутрішніх 

бізнес-процесів і навчання та розвитку. Правильно складена збалансована 

система показників повинна бути комплексом показників результатів і факторів 

діяльності. Без останніх неможливо зрозуміти, як були досягнуті перші. 

Правильно складена збалансована система показників повинна мати 

збалансований комплекс результатів (відстрочені характеристики) і факторів 

досягнення результатів (випереджальні показники), що є невід’ємною частиною 

загальної стратегії бізнес-одиниці [117, 118]. 

Аналогічним, на наш погляд, є підхід російських експертів  

І. Немировського, І. Старожукової до формування показників вимірювання 

результативності. На їх думку, існує два види показників: запізнілі і 

випереджальні. Запізнілі – це показники, які вимірюють кінцевий результат, до 

якого прагне організація, наприклад: обсяг продажів, рентабельність продажів, 

задоволеність клієнтів і т. д. Випереджальні показники є важелями управління 

кінцевим результатом і визначають дії працівників необхідні для досягнення 
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результатів. В основі результативного управління використаний простий принцип: 

20 % зусиль приносять 80 % результатів. Яку б ви стратегію не реалізовували, ваш 

успіх буде залежати від вашої ефективності в управлінні випереджальними 

показниками”, – зауважують І. Немировський, І. Старожукова [181, с. 326].  

Випереджальні показники знаходять за допомогою “дерева факторів”, 

водночас кожен показник результатів формується кількома випереджальними 

показниками. Правильні випереджальні показники характеризуються двома 

головними критеріями: вони повинні прогнозувати досягнення мети організації 

і бути схильними до впливу членів команди. Управлінські дії, здійснені 

відповідно з випереджальними показниками, – це ключовий принцип реалізації 

цілей. Багато керівників, хоч і є дуже досвідченими, проте продовжують 

управляти, посилаючись на запізнілі показники. Це призводить до того, що 

вони абсолютно не розуміють, як забезпечити результат і які важелі управління 

необхідними результатами. За такого способу управління єдиною реакцією на 

недосягнення запланованих результатів є крик і деструктивна поведінка. Це аж 

ніяк не зменшує важливості запізнілих показників. Але досягти їх можна тільки 

за допомогою випереджальних показників. Наприклад, в торговельних 

організаціях і підприємствах важелями управління кінцевим результатом – 

обсягом продажів є кількість зустрічей з клієнтами, конверсія цих зустрічей і 

сума замовлення клієнта.  

Забезпечення результатів за допомогою випереджальних показників 

вимагає визначення щотижневих і щоденних завдань, які ведуть до мети. Потім 

щотижня або щодня команда визначає найбільш важливі дії, що впливають на 

реалізацію випереджальних показників і сприяють досягненню запізнілого 

показника. Досягнення сформульованих цілей вимагає планування 

випереджальних показників і контролювання їх виконання, тобто управління 

результативністю – це управління випереджальними показниками [181, с. 328]. 

Отже, в інтерпретації російських вчених фактори досягнення результатів 

вимірюються випереджальними показниками, які є важелями управлінського 

впливу; а параметри результатів характеризують відтерміновані чи (запізнілі) 
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показники. В цьому випадку сутнісна характеристика об’єктів вимірювання 

(факторів і результатів) є тотожною, відмінні лише найменування їх 

вимірювання.  

Таким чином, управління результативністю організації – це управління 

факторами успіху організації, тобто управління конкурентними перевагами.  

Компоненти структури вартості зводять воєдино фактори, взяті з відомих 

стратегічних моделей. Ланцюг нарахування вартості, розроблений М. 

Портером, показує взаємодію факторів-визначальників у процесі досягнення 

результату. Концепція організації, заснована на ресурсах, демонструє, що 

управлінські здібності можуть виступати як в ролі факторів-визначальників, так 

і внутрішніх факторів-творців. Модель “п’яти сил” М. Портера підкреслює 

цінність позиціювання в створенні вартості. Структура вартості об’єднує всі ці 

типи факторів-визначальників і факторів-творців (рис. 2.2). 

 

 

Рис. 2.2. Матриця структури вартості компанії 

(адаптоване джерело [324]) 

 

Незважаючи на те що фактори-визначальники впливають здебільшого на 
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майбутньому, насправді ж межа між ними нечітка, фактори-творці також 

можуть впливати на результати діяльності організації сьогодні. Результати 

такої діяльності надають можливість для інвестицій, які в майбутньому будуть 

здійснювати вплив на майбутні результати. Так що ця модель дійсно є 

взаємопов’язаною системою (табл. 2.2).  

Тривалий час панувала думка, що фінансові показники оцінюють 

теперішню вартість компанії, а більш гнучкі (нефінансові показники) – вартість 

майбутню, але деякі вчені зазначають це не завжди так [324]. 

Таблиця 2.2 
Фактори формування вартості організації та результати діяльності 

(адаптоване джерело [324]) 
 

 Теперішня вартість Майбутня вартість 

Результати 

діяльності 

 Економічна додана вартість 

(EVA) 

 Коефіцієнт окупності інвестицій 

(ROI) 

 Дохід  

 Зростання майбутньої 

вартості 

 Стійкість  

 Можливості  

 Ризик  

Фактори 

Фактор-визначальники  

 Використання активів 

 Коефіцієнт безнадійних боргів 

 Ціни постачальників 

 Частка ринку  

 Рівень мотивації персоналу  

 Гнучкість персоналу  

 Місцезнаходження  

 Оперативність зовнішньої 

інформації  

 Бренд  

Фактори-творці 

Позиціювання  

 Стратегія 

 Рівень інвестицій  

Можливості  

 Якість управління  

 Розуміння тенденцій 

розвитку попиту  

 Готовність до змін  

 Залучення і утримання 

основного персоналу  

 Культура організації  

 Рівень інновацій  
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Отже, концентрація зусиль на можливостях і позиціюванні компанії в 

майбутньому так само важлива, як і вдосконалення її діяльності сьогодні. 

Оцінка нематеріальних активів і невикористаних можливостей є особливо 

вагомою, оскільки в інформаційному столітті вони значно важливіші для успіху 

компанії, ніж традиційні матеріальні активи. Маючи змогу врахувати 

нематеріальні активи і потенційні можливості в межах фінансової 

бухгалтерської системи, компанія, яка працює над їх збільшенням, може 

інформувати про відповідні вдосконалення своїх працівників, акціонерів, 

кредиторів і співтовариство. Однак насправді труднощі, пов’язані з точною і 

достовірною фінансовою оцінкою таких нематеріальних активів, як просування 

на ринок нового продукту, потенційні можливості, досвід, зацікавленість і 

гнучкість працівників, лояльність клієнтів, системи і бази даних, призводять до 

того, що вони навряд чи відображатимуться в бухгалтерському балансі. Проте і 

сьогодні, і в майбутньому саме ці активи і потенційні можливості є 

вирішальними для успіху будь-якої компанії в умовах жорсткої конкуренції 

[318, 324]. 

Схожої думки дотримуються і автори концепції збалансованої системи 

показників Р. Каплан і Д. Нортон. Так, вони стверджують, що “для досягнення 

успіху в новому інформаційному середовищі необхідні і нові можливості – це 

справедливо по відношенню як до виробничих підприємств, так і до компаній з 

надання послуг. Здатність менеджменту організації мобілізувати і в повній мірі 

використовувати свої нематеріальні активи набула більш вирішальне значення, 

ніж інвестиції і управління реальними активами, адже вони дають можливість: 

 розвивати відносини з клієнтами таким чином, щоб зберегти їх 

лояльність і вже наявну споживчу базу, з одного боку, і з найвищою 

ефективністю обслуговувати нових клієнтів і новий сегмент ринку – з іншого; 

 впроваджувати нові продукти і види послуг, які мають попит у 

цільового сегмента ринку; 

 виробляти продукцію і послуги високої якості за низькою ціною і в 

найкоротші терміни доставляти їх споживачеві; 
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 мобілізувати співробітників і мотивувати їх для постійного 

вдосконалення своїх вмінь та навичок, якості виконуваної роботи; 

  впроваджувати інформаційні технології та системи, створювати бази 

даних” [120]. 

Отже, в інформаційну епоху відбувся вагомий переворот в ланцюгу 

створення вартості – заміна матеріальних активів нематеріальними. 

Менеджменту сучасної організації необхідно вважати співробітників цінним 

нематеріальним активом, визнати, що кожен працівник має неповторні навички 

і досвід. Менеджменту неминуче доведеться вирішувати проблему постійно 

зростаючої вартості, найбільш повно використовуючи наявні ресурси, а не 

скорочуючи персонал. Ця обов’язкова умова викликає додатковий інтерес до 

концепції управління результативністю. Наріжний камінь управління 

результативністю – здатність менеджерів приймати найбільш вигідні 

компромісні рішення. Наприклад, якщо збільшується кількість товарів, послуг і 

функціональних можливостей для клієнтів, як пов’язані з цим додаткові 

витрати вплинуть на добробут акціонерів? Це залежить від безлічі факторів, але 

може статися, що у разі надання клієнтам послуг або продажу товарів більш 

високої якості доходи акціонерів знизяться. Тому всім їм необхідні доповіді про 

стан справ і нематеріальних активів компанії. До таких показників належать: 

винагорода персоналу, сталість клієнтури, час на розроблення нового товару, 

вартість залучення нових кадрів і клієнтів, ринковий успіх нових товарів, 

залежність якості послуг, що надаються, від типу клієнта і кількість браку 

[134]. 

В інформаційну епоху успіх компанії залежить від її інвестування в свої 

інтелектуальні активи і управління ними. Якщо організація інвестує в нові 

перспективи, її успіх (або невдача) не може бути оцінена протягом 

короткострокового періоду за допомогою традиційної фінансової моделі 

бухгалтерської звітності. Ця фінансова модель, розроблена для торгових 

компаній і корпорацій індустріальної епохи, оцінює події минулого, але не 

результати вкладень в можливості, які створять вартість у майбутньому [119]. 
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Економіка, в якій головними джерелами економічного прибутку стають 

нематеріальні активи, потребує нових форм стратегічного управління, 

оцінювання, аналізування рішень і організування. Формалізація управління 

результативністю як дисципліни має для цих нових форм першочергове 

значення. Управління результативністю перетворює організацію в економічну 

машину, розглядаючи соціальні системи в якості пального. Але це не означає, 

що роль організації не важлива, навпаки, для роботи потрібні кооперація, 

командне співробітництво і зусилля людей, спрямовані на досягнення 

загального блага [134].  

Таким чином, управління результативністю організації – це управління 

ключовими факторами її успіху – знаннями, інтелектом, інформаційними 

технологіями із визначальною роллю персоналу організації.  

 

2.2. Формування критеріїв вимірювання результативності організації 

 

Менеджмент сучасних вітчизняних організацій і підприємств спрямований 

на забезпечення результативності та ефективності їх розвитку. Відповідно 

управління результативністю організації є однією з ключових функцій 

професійної діяльності новітніх українських менеджерів, що вимагає створення 

адекватної системи управління. Управління вітчизняними організаціями та 

підприємствами буде результативним та ефективним на практиці тільки за умови 

грамотного методичного інструментарію, що забезпечує виокремлення основних 

критеріїв результативності, системний характер її вимірювання та оптимізацію 

управлінських рішень, які відповідають визначеним цілям. Неоднозначність 

природи походження результативності, складність змісту цього процесу та 

багатоаспектний характер вимірювання закономірно обумовлюють необхідність 

узагальнення критеріїв, за якими відбувається відбір позитивних і негативних 

ефектів, що у комплексі визначають результати функціонування та розвитку 

організації чи підприємства.  
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“Менеджмент існує заради результатів, яких організація досягає в 

зовнішньому середовищі. Менеджмент повинен визначати, яких результатів 

необхідно досягти і мобілізувати ресурси організації для досягнення цих 

результатів”, – зазначає відомий вчений П. Друкер [92]. Варто зауважити, що в 

економічній літературі і сьогодні триває наукова дискусія про те, що вважати 

результатом групової чи індивідуальної діяльності. Водночас потрібно 

зазначити, по-перше, що серед науковців немає єдиної думки щодо трактування 

цього поняття; по-друге, саме результати підприємства якнайповніше 

характеризують його діяльність у ринковому середовищі господарювання.  

У фаховій літературі з менеджменту чітко спостерігається два наукові 

підходи щодо формування результатів організації: цільовий і системний. 

Основоположники та послідовники цільового підходу ключовими результатами 

діяльності організації вважають конкретні цілі, що можливо виміряти і досягнення 

яких можна визначити різними показниками [117, 134, 147, 202, 219].  

Визначення цілі трактує її як один з елементів поведінки і свідомої 

діяльності людини, що характеризується уявленням в людській свідомості 

результату діяльності та шляхів його реалізації за допомогою певних засобів. 

Ціль постає як ідеальний образ результату діяльності, а власне діяльність – як 

процес досягнення цілі. Проте перехід від цілі до результату не є безпосереднім 

і прямим, як зазначає український вчений Й. М. Петрович [204].  

Згідно з цільовим підходом щодо формування результатів, організації на 

ринку функціонують відповідно до комплексу цілей, які утворюють певну 

ієрархічну систему. Ієрархію очолює місія як результат стратегічного бачення 

організації та її місця в перспективі (загальнонаціонального, регіонального чи 

місцевого). Місія організації – це причина, мотив створення організації з погляду 

її власників. Орієнтуючись на місію, менеджери вищого рівня управління 

організацією обґрунтовують стратегічні цілі організації загалом та її окремих 

частин. Ієрархія цілей еквівалентна ієрархії менеджменту і проблем організації: 

ціль вищого рівня відповідно має пріоритет перед ціллю нижчого. Крім того, є 
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цілі, які не можна поставити в ієрархічну залежність одну від одної, тобто вони 

для менеджера рівноцінні.  

Систему та ієрархію цілей організації чи підприємства можна подати у 

вигляді “дерева цілей” (рис. 2. 3).  

Рівні управління                                                                  Місія організації 

 
Вищий рівень                                                                      Головна ціль 

 

Середній рівень                                                                   Субцілі I рівня 

 

Низовий рівень                                                                    Субцілі II рівня 

 

Виконавчий рівень                                                      Завдання виконавцям 

Рис. 2.3. Фрагмент “дерева цілей” організації 

(адаптоване джерело [331]) 
 

Визначають цілі для кожного рівня управління. Водночас головна ціль 

повинна конкретизувати місію організації. Але якщо місія формулюється тільки 

вербально, то ціль повинна бути реальною, зрозумілою, кількісно та якісно 

визначеною, вимірюваною. Головна мета організації деталізується для кожного 

рівня управління, постаючи на виконавчому рівні як завдання – цілі, 

досягнення яких бажане до певного часу. Система цілей організації окреслює 

бажані та можливі напрямки спільної діяльності, спрямовує працівників на 

досягнення нехай і нечисленних, але важливих результатів [331].  

Саме поняття “результат” стосовно функціонування та розвитку 

організації є дуже широким і багатоаспектним, оскільки для сучасних 

організацій характерне розмаїття цілей. Але зважаючи на те, що цілі та кінцеві 

результати організації пов’язані єдиним життєвим циклом трансформації, 

виникає низка складних проблем, які потребують управлінського вирішення:  
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а) результат діяльності організації як складної соціально-економічної 

системи багато параметричний, і потрібно визначити мінімально необхідний 

перелік таких параметрів;  

б) ґрунтуючись на життєвому циклі результату, рівень результативності 

прямо залежить від сформульованих цілей, у зв’язку з цим потрібно досягати їх 

об’єктивності, тобто принципової досяжності і достатності для стійкого 

розширеного відтворення;  

в) параметри результату різнорідні, і виникає завдання їх консолідації в 

єдиному показнику [270]. 

Відповідно до цільового підходу кожна організація – цілеспрямована 

система, головним призначенням якої є досягнення наперед визначених місії та 

цілей. Кожній цілі повинен відповідати критерій, за допомогою якого може 

бути оцінений ступінь її досягнення.  

Критерій – термін грецького походження – кriterion – підстава для оцінки, 

визначення або класифікації чогось; мірило, мірка, засіб судження; мірило для 

визначення оцінки, класифікації чого-небудь [46]. Відповідно критеріями 

результативності організації потрібно вважати найбільш значущі 

характеристики (ознаки, властивості), згідно з якими має здійснюватися 

оцінювання отриманих результатів організації. Критерії результативності 

відображають міру (ступінь) наближення організації до бажаного стану та 

дають змогу оцінити якість вирішення проблеми і досягнення сформульованих 

цілей. Вони вказують, наскільки реальний стан організації відповідає уявленню 

про те, якою вона має бути у спроектованих умовах діяльності [301, 318, 353].  

Правильне оцінювання сприяє досягненню визначених цілей, тоді як 

помилкове оцінка і неправильно обраний критерій ускладнюють досягнення 

бажаного результату. На що і вказує зарубіжний дослідник систем вимірювання 

результативності організації Б. Фелпс: “Оскільки розробка правильних 

критеріїв є завданням досить складним, вони часто визначаються помилково. 

Невірно визначені критерії можуть надати негативний вплив на результати 

діяльності організації. Критерії зазвичай (і помилково) розглядаються, як спосіб 
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обмеженого і часткового вирішення проблем адміністративного управління, а 

не як засіб менеджменту і фактор мотивації”. [324]. 

Послідовники системного підходу до розгляду умов та результатів 

функціонування організації визначають її як систему ресурсів, що взаємодіють та 

обумовлюють досягнуті результати. Як відзначають американські вчені М. 

Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі, “…загалом мета будь-якої організації включає 

перетворення ресурсів для досягнення результатів” [182]. Схематично цей 

процес зображено на рис. 2.4.  
 

 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2.4. Процес трансформації ресурсів організації в результати 
(власна розробка) 

Місцем виникнення синергійного ефекту взаємодії всіх операційних 

ресурсів організації чи підприємства є операційна система (рис. 2.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Операційна система організації (адаптоване джерело [248]) 
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На рис. 2.5 операційна система організації представлена як процес 

перетворення ресурсів. Елементами операційної системи організації є 

операційні ресурси ( I
iQ  – кількість ресурсів; i – номер ресурсу; I

iP  – ціна 

ресурсу) та операційні процеси. Результати діяльності організації виявляються 

у зовнішньому середовищі, тобто на виході системи. Основним результатом 

діяльності організації є створена її колективом продукція (послуга), яка 

реалізується споживачам зовнішнього середовища [248]. 

Заслуговують на увагу дослідження українського вченого А. А. Турило, 

котрий результати діяльності підприємства умовно поділив на дві складові: 

ринковий результат та виробничий результат. Крім того, він розрізняє ринковий 

результат та ринковий економічний ефект, причому кожен з цих елементів має 

три стадії, остання з яких завершується утворенням кінцевого економічного 

ефекту. Науковці стверджують, що ринкові результати є синонімом 

економічних. Ринковий попит на виготовлену продукцію є основою для 

здійснення процесу купівлі-продажу, що призводить до перетворення 

виробничого результату в ринковий результат, тобто продукту в ринковий 

економічний ефект [315]. 

Зі змістового наповнення рис. 2.5 видно, що все, що може вплинути на 

зміну вхідних ресурсів, процесів їх трансформації, відображається у вихідних 

результатах, тобто безпосередньо позначається на величині результативності 

організації. Це дає можливість зробити висновок про те, що результативність 

організації є динамічною величиною, на яку впливає комплекс факторів. Вона 

характеризується не тільки виготовленням відповідних виробів і наданих 

послуг. Виготовлені вироби і надані послуги мають бути високої якості, 

користуватися попитом у споживачів, їхня реалізація повинна забезпечувати 

прибуткове функціонування і вирішення комплексу соціально-економічних 

проблем організації. Тому завданням менеджменту організації має бути не 

лише раціональне організування операційних процесів трансформації ресурсів, 
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а й всебічний моніторинг внутрішніх і зовнішніх чинників, які впливають на 

вхідні й вихідні величини.  

Позитивний результат діяльності організації та досягнення нею своїх 

цілей зумовлені ефективним використанням ресурсів, застосуванням новітніх 

технологій їх переробки та досконалих методів управління виробничими 

процесами. Це дасть змогу забезпечити стабільне і довготривале ефективне 

функціонування організацій та підприємств, їхню здатність виготовляти 

конкурентоспроможну продукцію та надавати послуги, котрі користуються 

попитом на внутрішньому та зовнішньому ринках. Багатоцільовий характер 

діяльності сучасних організацій, а також необхідність досягнення різнобічних 

результатів потребує формування досить чітких критеріїв управління ними. 

Сучасні менеджери усвідомлюють важливість використання критеріїв для 

оцінювання досягнень і реалізації стратегії: “не можете виміряти, отже, не 

можете управляти”, “ви отримуєте те, що вимірюєте”. Адже неефективний 

менеджмент в більшості українських організацій обумовлений використанням 

неправильних критеріїв результативності. Хибно визначені критерії дозволяють 

менеджерам переслідувати власні інтереси або ж інтереси свого структурного 

підрозділу, ставлячи їх вище за інтереси організації загалом або її акціонерів. 

Таким чином, менеджери і персонал експлуатують організацію в особистих 

цілях. 

Тому в сучасному стані економіки й окремих підприємств України, коли 

майбутнє не дуже передбачуване, цілі дещо розмиті, виникає небезпека 

захоплення проміжними, частковими, “сьогоднішніми” результатами, 

“управління заради управління”, втрати перспективи та витрати сил на марну 

працю, яка не призведе до досягнення бажаної мети. Тому українським 

менеджерам потрібно знайти цільові орієнтири, що є вирішальними для успіху 

підприємства, ідентифікувати їх, виробити критерії та вжити заходів щодо їх 

досягнення [348]. Таким чином, для управління та оцінювання результативності 

організації необхідна сукупність критеріїв, які відображають міру (ступінь) 

наближення організації до бажаного стану.  
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Формування системи критеріїв управління результативністю більшість 

вчених рекомендують здійснювати за допомогою методу “дерева критеріїв”, 

аналогічно методу “дерева цілей”, яке відображає структуру їх ієрархічної 

підпорядкованості [35, 45, 111, 138]. Ідея методу полягає в тому, що всі критерії 

організовуються в певну ієрархічну структуру. На кожному рівні цієї ієрархії 

відбувається побудова показника агрегованого оцінювання критеріїв 

попереднього рівня. Особливістю ієрархічної структури є агрегування в 

кожному вузлі дерева тільки двох критеріїв чи показників їх оцінювання, що є 

основною перевагою цього методу. Для того, щоб розрахувати значення 

критеріїв для оцінювання цілей вищого ієрархічного рівня, необхідно спочатку 

розрахувати значення критеріїв цілей більш нижчого ієрархічного рівня. 

Практичне формування переліку критеріїв фактично є експертною 

процедурою. Під час формування сукупності критеріїв необхідне чітке 

розуміння змісту кожного з них. Для зниження трудомісткості роботи з 

інформаційним масивом оцінної системи доцільно так компонувати критерії, 

щоб уникнути дублювання. 

Застосовування цього методу менеджерами вимагає дотримання таких 

вимог: набір критеріїв повинен бути повним, тобто відображати всі 

характеристики системи цілей організації, доступним для одержання оцінок з 

усіх отриманих критеріїв, розкладеним на дрібні групи критеріїв для зручності 

одночасної роботи з ними, позбавленим елементів дублювання під час 

оцінювання варіантів цілей, здатним розмежовувати розгляд критеріїв, що 

характеризують результати та засоби їх досягнення, лаконічним, що позбавляє 

процедуру багатокритеріального оцінювання громіздкості та ускладненості. 

Варто зазначити, що єдиної і цілісної методології формування критеріїв 

результативності організації не створено і донині. Зокрема, тривалий час як 

критерій ефективності організації використовували критерій прибутковості, 

оскільки неокласична економічна теорія констатує, що головною метою 

діяльності підприємства є максимізація прибутку. Однак багато організацій не є 

прибутковими і проте займають свою нішу на ринку. 
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Так, ще у 80-х рр. XX ст. теоретики і практики Японії дійшли висновку, 

що прибуток, незважаючи на його значущість, не може бути головним 

критерієм оцінювання результативності. Кожна організація, незалежно від її 

розмірів, повинна мати певну мету (не пов’язану з одержанням прибутку), яка 

виправдовує її існування, тобто вона мусить мати власне призначення у світі – 

місію.  

Сучасна теорія менеджменту вказує, що індикатором “економічного 

здоров’я” підприємства є не тільки поточна прибутковість, а цілий комплекс 

взаємопов’язаних соціально-економічних показників. Так, класик теорії 

менеджменту П. Друкер у своїй праці “Управління, націлене на результат” 

стверджує, що “ані обсяг виробництва, ані прибуток, ані жодний інший 

показник або сфера діяльності самі собою не можуть слугувати мірилом 

результативності господарської діяльності чи управління. Становище на ринку, 

інноваційна активність, продуктивність, розвиток людських ресурсів, якість і 

фінансові результати – все це рівною мірою є важливим для роботи” [92].  

До того ж в сучасних корпораціях значна частина того, що називається 

прибутком, фактично, як на це звертає увагу той же П. Друкер в своїй 

програмній праці “Завдання менеджменту в ХХІ столітті”, не є прибутком в 

загальновизнаному тлумаченні цього терміну, а витратами на обслуговування 

капіталу (виплата дивідендів за акціями та процентів кредиторам), тобто є не 

прибутком, а “витратами” в чистому вигляді [90].  

П. Друкер визначає сім ключових факторів успішної діяльності 

організації в довгостроковій перспективі: задоволеність споживача; 

нововведення; внутрішня продуктивність; операційний кошторис; настрій і 

підготовка працівників; підготовка і результативність керівництва; соціальна 

відповідальність [91].  

Відповідно до сучасної концепції “Орієнтація на результат” загального 

менеджменту якості (TQM) діяльність організації повинна бути спрямована на 

задоволеність інтересів усіх зацікавлених сторін: споживачів, постачальників, 

персоналу підприємства, власників, кредиторів, представників суспільства (як 
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тих, що живуть безпосередньо поруч із підприємством, так і загалом). 

Менеджмент організації мусить вивчати, гармонізувати і задовольняти потреби 

усіх цих сторін, розділяючи з ними вигоду від досягнутих результатів. 

Водночас треба мати на увазі, що часто побажання різних сторін можуть не 

тільки відрізнятися, але й суперечити одні одним. Розв’язання таких 

суперечностей і є одним з головних завдань управління підприємством в 

сучасних умовах. 

Згідно з принципами TQM успішними вважаються не ті підприємства, які 

просто виробляють продукцію відповідно до стандартів або вимог споживачів, 

а ті, які забезпечують високий рівень задоволеності споживачів, власного 

персоналу, успішно взаємодіють з постачальниками, допомагають у вирішенні 

проблем суспільства і досягають водночас високих фінансових результатів.  

Відповідно до європейської моделі досконалості критерії результатів 

повинні визначити чого досягло підприємство. У досконалого підприємства 

результати покажуть позитивні тенденції і/або стабільно високий рівень; 

відповідність встановленим цілям, які будуть досягнуті чи перевищені; 

позитивне порівняння з іншими організаціями. Ці результати будуть зумовлені 

ефективними підходами до управління підприємством. Крім того, діапазон 

результатів повинен охоплювати усі сфери діяльності підприємства: 

 критерій результатів, що стосуються споживачів; 

 критерій результатів, що стосуються персоналу; 

 критерій результатів, що стосуються суспільства; 

 критерій основних ділових результатів.  

Кожен із критеріїв складається з низки під критеріїв. 

Європейська модель досконалості визнає існування багатьох підходів для 

досягнення стабільної досконалості в усіх аспектах діяльності, ґрунтується на 

такому твердженні: досконалі результати з погляду ефективності, споживачів, 

персоналу і суспільства досягаються через очолювані лідерами політику та 

стратегію, належне управління персоналом, партнерськими стосунками, 

ресурсами і процесами. 
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Найбільш поширеним в економічній літературі [204, 248, 296, 353] є 

підхід до виокремлення критеріїв результативності організації, котрий 

передбачає щонайменше сім різних, хоч і не обов’язково взаємовиключних 

критеріїв результативності організації: дієвість цілей, планів; економічність; 

якість; продуктивність; якість трудового життя; прибутковість; інноваційність 

(табл. 2.3).  

Таблиця 2.3 

Критерії оцінки результативності організації 

(власна розробка) 

Критерій Зміст критерію Методика визначення 

1 2 3 

Дієвість 

Ступінь досягнення 
операційною системою 
організації визначених цілей, 
ступінь завершення 
“потрібної” роботи 

Абсолютне та відносне 
відхилення між фактично 
досягнутими результатами і 
запланованими (за обсягами, 
якістю, термінами) 

Економічність 

Мінімізація обсягів 
споживання операційних 
ресурсів у процесі створення 
нової споживчої вартості 

Різниця між обсягами 
споживання ресурсів за 
альтернативними варіантами 
виробництва нової вартості  

Якість товарів 

Міра корисності товару, 
що визначається сукупністю 
властивостей задовольняти 
потреби та очікування 
конкретного споживача 

Співвідношення між 
фактичними параметрами 
товару та відповідними 
вимогами, специфікаціями та  
очікуваннями споживачів 

Продуктивність 

Максимізація обсягу 
створення нової вартості 
щодо вартості спожитих 
ресурсів 

Відношення доданої 
вартості до сукупних витрат 
ресурсів підприємства та їх 
окремих видів 

Якість  
трудового  життя 

Рівень задоволення 
працівниками матеріальних і 
соціальних потреб під час 
активної трудової діяльності 
та після її закінчення 

Співвідношення між 
фактичними параметрами, що 
визначають якість трудового 
життя, і стандартами якості 
життя 
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Продовження табл. 2.3 
1 2 3 

Прибутковість 

Максимізація обсягу 
доданої вартості, створеної в 
процесі виробничо-
господарської діяльності 

Співвідношення між 
отриманими фінансовими 
результатами операційної 
діяльності та вартістю 
спожитих ресурсів 

Інноваційність 
Максимізація ефекту 

організації від впровадження 
різного роду інновацій 

Різниця між отриманими 
результатами організації від 
впровадження інновацій та 
відповідними показниками з 
використанням традиційних 
підходів і технологій роботи 

Конкуренто 
спроможність 

Узагальнююча оцінка 
конкурентних переваг щодо 
формування ресурсного 
потенціалу, якості 
задоволення споживчого 
попиту та досягнутої 
ефективності 
функціонування. 

Ідентифікація сильних 
та слабких сторін 
діяльності організації 
порівняно з конкурентами 
та місця в конкурентній 
боротьбі 

Ефективність 
операційної діяльності 

Узагальнене і повне 
відображення кінцевих 
результатів використання 
засобів, предметів праці і 
робочої сили операційною 
системою за певний 
проміжок часу 

Відношення результату 
виробництва до затрачених 
ресурсів (витрат). 

 

В умовах посилення конкурентної боротьби базовою проблемою 

менеджменту вітчизняних організацій і підприємств є забезпечення та 

формування належного рівня конкурентоспроможності. Тому зазначені критерії 

варто доповнити узагальнюючою ознакою, що відображає їх ринкову позицію – 

конкурентоспроможністю. Оскільки конкурентна ринкова ситуація змушує 

професійний менеджмент систематично відстежувати зміни, аналізувати їхню 

природу й динаміку. Тільки в такий спосіб менеджери можуть правильно оцінити 

можливості конкурентів і власні можливості, обґрунтувати конкурентні цілі, 

спрямовані на створення й підтримку власних конкурентних переваг. Будь-яка 

організація і кожен менеджер в цій або іншій формі вимірюють і контролюють 

один чи більше з перелічених критеріїв результативності.  
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Заслуговує уваги підхід американських вчених Р. Чейза, Н. Еквілайна,  

Р. Якобса, котрі рекомендують для адекватної оцінки результативності роботи 

підприємства використовувати два набори критеріїв: перший оцінює 

результативність з фінансового погляду, другий – з операційного. Фінансові 

критерії оцінюють здатність підприємства заробляти гроші і позначаються 

такими показниками як:  

 чистий прибуток – абсолютна міра, виражена у грошових одиницях; 

 прибуток на інвестований капітал – відносна міра, заснована на 

ефективності інвестицій; 

 потік грошових коштів – критерій, позитивне значення якого 

необхідне для виживання будь-якого підприємства. 

Водночас вчені чітко розмежовують критерії у просторі та наголошують, 

що фінансові критерії допустимі на вищому рівні управління підприємством, 

проте для оцінювання на операційному рівні їх застосовувати не можна. Для 

цього необхідний набір операційних критеріїв, позначених такими 

показниками як: 

 виторг – це грошові кошти, отримані системою після продажу; 

 товарно-матеріальні запаси – всі грошові кошти, інвестовані 

системою в закупівлі, необхідні для забезпечення майбутніх продажів; 

 операційні витрати – всі грошові кошти, витрачені операційною 

системою на перетворення товарно-матеріальних запасів у нові грошові 

надходження.  

Виторг можна характеризувати як об’єм проданої продукції. Запаси всієї 

готової продукції – це ще не виторг. Необхідно, щоб товар був фактично 

проданий. Таке чітке розмежування цих понять необхідне для того, щоб 

застерегти менеджмент підприємства від продовження виробництва тієї або 

іншої продукції з надією на те, що її можна буде продати [338, с. 626]. 

На проблемі операційної результативності та ефективності торговельних 

підприємств акцентує увагу вітчизняний вчений Н. В. Поліщук. На наше 

переконання, ця проблема прямо пов’язана з оптимізацією таких внутрішніх 
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змінних, як структура і технологія (управлінська, комерційно-логістична, 

маркетингова тощо). Визначальною складовою в управлінні стабільним 

функціонуванням сучасних торговельних організацій і підприємств є 

обґрунтована система аналітичних показників і критеріїв у розрізі різних сфер 

його діяльності (бізнес-процесів), а тому “актуальності набувають проблеми 

пошуку таких аспектів управління, які можна було б застосувати на всіх рівнях 

господарювання одночасно” [210, с. 2].  

У вітчизняній економічній науці обґрунтовується необхідність такого 

додаткового критерію результативності організації як ефективність розвитку, 

під якою розуміють здатність підприємства здійснювати розвиток, що 

відповідає умові ефективності виробництва [89]. Такий підхід дублює відомі 

критерії дієвість, прибутковість і сумнівною є перспектива конструювання 

адекватного показника. Адже цільовий підхід до формування критеріїв 

результативності організації забезпечує можливість формулювання якісно 

нових цілей, досягнення яких буде характеризувати не “функціонування”, а 

“розвиток організації”, що можна виміряти за допомогою традиційної системи 

критеріїв оцінювання. Сумнівним є виокремлення такого критерію, як 

екологічність у традиційній системі критеріїв результативності організації, 

оскільки він деталізує вже наявний – якість трудового життя [353]. 

Варто зауважити, що основоположники концепції управління 

результативністю організації, наголошують на необхідності акцентування 

менеджменту організації не тільки на тому, чого ми досягнули, але і як  

[10, 92, 134]. Тому ми погоджуємося з думкою науковців щодо визначення 

узагальнюючого критерію результативності організації – ефективності 

операційної діяльності.  

Вивчивши категорію “ефективність” можна зробити висновок, що вона 

виражає дійсну сукупність властивостей та параметрів підприємства, які 

відображають якість його роботи, економічність витрачання ресурсів, 

раціональність організації технології виготовлення продукції, повноту 

використання обладнання та робочого часу, продуктивності праці. Для 
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визначення ефективності функціонування підприємства треба застосувати 

комплексний підхід, що охоплює такі критерії її оцінювання, як 

результативність витрат, цільову результативність і конкурентоспроможність. 

Надалі будемо розглядати ефективність як сукупну “користь”, виміряну 

відносним способом. Якщо є користь – значить є і ефект, якщо користі немає, 

то і ефект “нульовий”, а якщо замість користі ми маємо “чисту” шкоду, то 

ефект буде негативним. Ефективність відрізняється від ефекту тільки тим, що в 

ній обчислюється не різниця між результатами і витратами, а відношення 

досягнутих результатів до витрат. 

Зарубіжні дослідники проблеми управління результативністю організації 

Е. Нілі і К. Адамі називають п’ять самостійних, але взаємопов’язаних критеріїв 

оцінювання  результативності організації:  

1. Задоволеність ключових зацікавлених осіб: хто вони, що хочуть і 

чого потребують?  

2. Якість стратегії: які стратегії необхідно втілити в життя, щоб 

задовольнити: які критично значимі процеси з'являться у нас внаслідок 

реалізації цих стратегій?  

3. Наявність здібностей та компетенцій: які здатності необхідні, щоб 

керувати цими процесами і удосконалювати їх?  

4. Внесок зацікавлених осіб: який внесок зацікавлених осіб потрібний 

для того, щоб ми могли придбати і розвинути ці здібності? [9]. 

В цьому випадку автори критеріями оцінювання результативності 

позначають ключові фактори успіху організації. Ми вважаємо, що цей підхід є 

вірним, так як логічно випливає із розглянутого в попередньому підрозділі 

системного взаємозв’язку результатів діяльності організації та факторів, що їх 

обумовлюють. Тому формування системи управління результативністю 

організації – багатоцільова або багатокритеріальна проблема. Жодні дві 

організації або два менеджери, очевидно, не можуть однаково оцінити 

важливість вказаних критеріїв. “Чи може продуктивність бути важливим 

показником, або критерієм, результативності у всіх організаціях? Не завжди. У 
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багатьох організаціях більш важливіше регулювати дієвість, якість, 

нововведення і економічність (у сфері послуг, в обслуговуючих підрозділах, в 

сфері освіти, НДДКР). У інших організаціях, подібно до оброблювальних 

підприємств, продуктивність як міру результативності недооцінюють”, 

відзначають зарубіжні дослідники результативності організації [248]. 

Існує безліч критеріїв, за якими можна виміряти результати діяльності 

торговельного підприємства. Варто погодитися з думкою В.А. Гросул та  

Н.Е. Аванесової, що результат може характеризувати як позитивні, так і 

негативні підсумки діяльності підприємства, натомість ефект – результат, що 

характеризує успішність, корисність функціонування окремого процесу або 

системи загалом, тобто позитивні тенденції в розвитку суб'єкта господарювання 

[83, с. 19-20]. 

У Додатку В наведено сформульовані В. І. Блонською та Г. Р. Кісь 

вихідні параметри та одиничні критерії встановлення ефективності 

функціонування торговельного підприємства, на основі яких запропоновано 

підхід до побудови інтегрального показника економічної ефективності. 

Вхідними критеріями достатньо обґрунтовано визначено: економічний ефект 

(роздрібний товарооборот, операційний прибуток, чистий прибуток); 

економічні ресурси (основні й оборотні фонди, трудові ресурси); витрати (обігу 

і валові); інші вихідні техніко-економічні показники діяльності торговельного 

підприємства. Пропонований метод інтегральної оцінки ефективності 

функціонування торговельного підприємства базується на використанні 

рангової кореляції, коли фактичне значення кожного з показників розглядається 

як елемент множини одноелементних значень [38]. 

Питання коректного оцінювання результативності та ефективності 

діяльності кооперативних організацій час від часу є предметом та об’єктом 

наукових досліджень вчених пострадянських країн, проте, на жаль, так і не 

вироблена методика оцінювання результативності, відзначає вітчизняний 

науковець Н. Гринюк [81]. Існуючі на сьогодні методичні підходи до 

визначення результативності діяльності організацій і підприємств споживчої 
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кооперації суттєво різняться між собою залежно від обраного авторами 

критерію оцінювання.  

На соціальних цілях функціонування споживчої кооперації акцентують 

увагу науковці А. Крим і В. Стригін. Взявши за основу статус споживчого 

товариства як некомерційної організації, вчені прагнуть обґрунтувати 

можливість оцінювання неекономічної діяльності кооперативів за допомогою 

соціологічного інструменту – теорії груп [143].  

На неекономічному аспекті функціонування організацій споживчої 

кооперації наголошує і російський вчений Л. Теплова, пропонуючи оцінювати 

результативність діяльності підприємств системи рівнем розвитку 

організаційної культури кооперативної організації [269].  

На думку інших вчених, саме ступінь досягнення цілей споживчої 

кооперації має визначати результативність діяльності кооперативних 

організацій та підприємств. Так, науковці Т. Прижигалінська і Д. Терновський 

під час оцінювання результативності діяльності організацій споживчої 

кооперації пропонують враховувати взаємний зв’язок соціального й 

економічного аспектів, використовуючи з цією метою методи економіко-

математичного моделювання і анкетного опитування [221]. Викликають 

науковий інтерес і методичні рекомендації рейтингового оцінювання 

фінансової та соціально-економічної результативності організацій споживчої 

кооперації, розроблені Н. Поповою і Т. Смірновою [218].  

На нашу думку, зважаючи на організаційно-правовий статус споживчих 

товариств як некомерційних організацій, що не ставлять за мету отримання 

прибутку, результативність їх діяльності повинна визначатися іншими 

критеріями і вимірюватися відповідними показниками, які б дозволяли оцінити 

результативність їх діяльності з урахуванням соціально-економічної природи 

споживчої кооперації та ґрунтуватися на принципах МКА (табл. 2.4).  
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Таблиця 2.4 

Показники результативності споживчих товариств за принципами 

Міжнародного кооперативного альянсу (адаптоване джерело [81]) 

№ 
з/п Кооперативні принципи Показники 

1 Добровільність і відкрите 
членство 

 Рівень кооперування населення 
 Частка пайовиків-працівників у загальній 

чисельності пайовиків 

2 Економічна участь пайовиків 

 Коефіцієнт структури обсягу діяльності 
споживчого товариства 

 Коефіцієнт структури обсягу закупівель 
 Коефіцієнт структури власного капіталу 

споживчого товариства 
 Коефіцієнт структури фінансування оборотних 

активів споживчого товариства 
 Ефективність придбання товарів у 

кооперативних підприємствах 
 Ефективність отримання послуг 
 Ефективність збуту продукції кооперативним 

підприємствам 
 Ефективність членства у споживчому 

товаристві 
 Коефіцієнт структури фінансування оборотних 

активів споживчого 
 Ефективність кредитування діяльності 

споживчого товариства 

3 Автономність і незалежність 

 Коефіцієнт структури власного капіталу 
споживчого товариства 

 Коефіцієнт структури фінансування оборотних 
активів споживчого 

 Коефіцієнт структури позикового капіталу 
споживчого товариства 

 

Правильний вибір критеріїв результативності дає змогу менеджерам 

обґрунтувати оптимальні управлінські рішення, забезпечити ефективність їх 

реалізації у вирішенні проблем організації стратегічного, тактичного та 

оперативного характеру.  
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2.3. Вибір показників управління результативністю організації 

 

Критерії результативності організації позначаються системою певних 

показників. “Показник – кількісна характеристика якої-небудь властивості 

соціально-економічних об'єктів і процесів, якісно визначена величина, що є 

результатом виміру чи розрахунку” [263]. Враховуючи сутність 

результативності як категорії, що характеризує успіх організації в ринковому 

середовищі, нами встановлено, що показник результативності є одиницею 

виміру, яка пов’язана з ключовими факторами успіху і стратегічними цілями 

організації. Показник результативності – це стандарт, який дозволяє кількісно 

оцінити ступінь досягнення стратегічної мети, зазначають зарубіжні та 

вітчизняні вчені [151, 158, 196, 202, 207, 211].  

Управлінське призначення оцінювання результативності полягає у 

спрямуванні зусиль персоналу організації, його структурних підрозділів на 

вирішення змістовних, а не формальних завдань, на досягнення суспільно 

значущих результатів. Оцінювання результативності управління є невід’ємним 

елементом будь-якого процесу управління. Не випадково в стандартах ISO серії 

9000:2000 вона належить до одного з основних інструментів вдосконалення 

діяльності організації. Однак декларація в стандартах цього принципу не 

супроводжується описом механізму комплексного оцінювання 

результативності. Хоча очевидно, що універсального механізму в цьому 

випадку бути не може [249].  

В більшості наукових досліджень увага дослідників зосереджується на 

вивченні окремих складових процесу формування загальних результатів 

господарювання, насамперед у виробничій, збутовій, фінансовій та інших 

сферах економічної активності організації. Водночас питання комплексного 

оцінювання результативності організації (зокрема з урахуванням впливу 

екологічних, соціальних, інноваційних чинників зовнішнього та внутрішнього 

походження) залишаються недостатньо вивченими і не мають належної 

науково-методичної основи для ефективного вирішення. Тому дискусійною на 
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наше переконання, є спроба вчених вивести єдиний узагальнюючий показник 

результативності організації. Ми погоджуємося з думкою науковців, котрі 

зауважують, що “…таким показником, однак, ми поки що не володіємо, і 

дуже мала надія на те, що множина параметрів, які відображають досягнення 

цілей і співвідношення витрат і випуску, може бути відображеною в єдиному 

показникові результативності” [332]. 

Концептуально важливими в оцінці результативності організації є такі 

науково-методичні засади:  

1) мова йде саме про систему показників, а не про єдиний синтетичний 

показник, що загалом характеризує діяльність підприємства. Це дозволяє під 

час оцінювання результативності використовувати досить широке коло 

критеріїв, індикаторів, вимірників, показників “параметрів стану” організації чи 

виробничої одиниці, що найкраще характеризує саме їхню роботу, а також 

певним чином спрощує процедуру вимірювання, оскільки не заперечує 

використання чинних показників ефективності; 

2) увага акцентується на відповідності досягнутого результату поточним і 

стратегічним цілям діяльності організації; 

3) передбачена можливість урахування не тільки реалізованих, а й 

потенційних спроможностей (професійних, технічних, технологічних тощо), які 

можуть бути задіяні в перспективі. Це дозволяє певним чином враховувати 

тенденції майбутнього розвитку організації [238, 268]. 

Варто зауважити, що у роботах деяких дослідників ототожнюються 

поняття “критерій” і “показник” результативності. Так, дискусійним, на нашу 

думку, є підхід до визначення критеріїв і показників результативності 

організації в редакції зарубіжних вчених М. Армстронга, А. Берон [10, с. 51]. 

Науковці пропонують такий перелік показників результативності:  

фінансові показники – дохід, капіталізація, додана вартість, прибуток, 

витрати;  

результати діяльності – число вироблених або оброблених одиниць 

продукції, обсяг виробництва, продажу, число нових клієнтів;  
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вплив – досягнення відповідності стандарту (якості, рівня 

обслуговування і т. д.), зміни в поведінці, закінчення роботи/проекту, рівень 

затребуваності послуги;  

відгук – судження інших осіб: колег, внутрішніх і зовнішніх клієнтів;  

час – швидкість реакції або час між отриманням і виконанням 

замовлення, досягнення залежно від графіка робіт, кількість прострочень, 

термін виведення продукту на ринок, терміни поставки.  

В наведеному переліку вчені ототожнюють показники й критерії 

результативності організації, що, на наш погляд, в майбутньому ускладнює 

побудову відповідної системи вимірювання результативності.  

В економічній літературі запропоновано безліч показників 

результативності організації, водночас відомі два підходи:.  

1. Традиційний, що полягає у формуванні системи фінансово-

економічних показників і є поширеним в практиці вітчизняного управління;  

2. Новітній, що ґрунтується на побудові збалансованої моделі 

управління результативністю й використовується переважно у західних країнах. 

У традиційних системах вимірювання результативності організації 

домінують фінансово-економічні показники (обсяг продажів, доходи до 

вирахування відсотків і податків, різні варіанти показника прибутку на 

інвестований капітал, грошовий потік). Оскільки результати діяльності 

підприємства формуються взаємопов’язаними процесами всього ланцюга 

формування доданої вартості, використання лише фінансово-економічних 

показників є запізнілою реакцією, зверненою в минуле.  

Домінування фінансових показників над системами вимірювань є 

поширеною проблемою, зазначає Б. Фелпс – керівник Британської групи 

McKinsey. Фінансові показники відображають ефективність рішень, прийнятих 

в минулому, і не орієнтуються на фактори успішної діяльності компанії в 

майбутньому. Крім того, вони стимулюють короткочасне отримання прибутку 

за рахунок створення довгострокових перспектив. Незважаючи на корисність 

фінансових показників, нам все-таки потрібні показники, націлені на майбутнє. 
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Необхідно зосередити увагу на факторах, що забезпечують розвиток в 

майбутньому, а не на показниках прибутковості минулого періоду[324, с. 9]. 

Аналогічної позиції дотримується дослідник результативного управління 

Р. Дж. Екклз. Так, в науковій праці “Маніфест революції в оцінці роботи 

компаній” він стверджує, що “…основні показники роботи сучасних 

підприємств не обмежуються набором фінансових індикаторів. Якість, 

задоволеність споживачів, інновації, ринкова частка – такі критерії часто 

відображають стан справ в компанії і перспективи її зростання краще, ніж 

об’явлений прибуток. Цілком покластися на бухгалтерію, прогнозуючи 

майбутнє компанії, значить безнадійно застрягти в минулому” [110, с. 32]. 

Фінансові показники роботи підприємств припинили влаштовувати 

менеджерів вже давно. Ще в 1951 р. генеральний директор General Electric Р. 

Кордінер доручив робочій групі досвідчених фахівців визначити основні 

показники роботи компанії, і вона відібрала низку загальних індикаторів, що не 

мають часових обмежень, до яких, крім рентабельності, увійшли ринкова 

частка, продуктивність, психологія службовців, соціальна відповідальність і 

баланс між короткостроковими та довгостроковими цілями [110]. 

Як стверджують автори концепції збалансованої системи показників Р.  

Каплан і Д. Нортон, “в інформаційну епоху одних фінансових показників 

недостатньо для управління та оцінки організації, котрі спрямовані на 

створення вартості шляхом інвестування в клієнтів, постачальників, 

працівників, виробництво, технології та інноваційні проекти. Менеджерам 

необхідно мати інформацію в рівній мірі про фінансові та операційні 

показники” [118, с.12].  

Зважаючи на останні тенденції у зарубіжній практиці вимірювання рівня 

результативності організації та економічної ефективності суб’єктів ринкової 

економіки, вітчизняними науковцями також робляться висновки стосовно 

розширення параметрів виміру підприємств роздрібної торгівлі. Так, 

наприклад, Н. Гаркуша обґрунтовує потребу поглиблення змісту і формату 

одиничних індикаторів, які б “не тільки ураховували всі прояви 
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результативності та ефективності, але і дозволяли б на підставі акумульованої 

інформації обґрунтовувати прийняття управлінських рішень” [64, с. 153].  

Дотримуючись цих принципових підходів до формування системи 

аналітичних індикаторів результативності, Н. Салагакова, акцентуючи на 

потребах розширення нефінансової інформації, відзначає, “що в українській 

практиці у більшості методик економічної діагностики діяльності торговельних 

підприємств основна увага приділяється дослідженню фінансово-орієнтованих 

систем показників, які, проте, не охоплюють у повній мірі комплексності 

процесів підприємства торгівлі” [242, с. 19].  

На вирішення цих проблем спрямовані сучасні системи управління 

результативністю, розроблені зарубіжними вченими, котрі значно розширяють 

горизонт цілей кожної організації далеко за межі фінансових показників 

(розглянуті нами раніше у підрозділі 1.4). 

Провідні зарубіжні вчені М. Армстронг, Г. Кокінз, Б. Фелпс, Дж. Экклз,  

Ст. Керр, Р. Каплан, Д. Нортон, дійшли висновку, що прогноз результатів 

діяльності підприємств буде точнішим, якщо враховується не тільки фінансова 

інформація і використовується ціла низка вимірних показників. Оцінити рівень 

результативності діяльності підприємства можна за допомогою вибірки 

ключових показників результативності [10, 110, 117, 134, 202, 318, 324].  

Ключові показники результативності – це кількісні показники успішності 

діяльності організації (підприємства) з погляду виконання стратегії та 

досягнення загальних стратегічних цілей, які можуть бути застосовані 

безпосередньо до конкретного відділу (або навіть співробітника). У силу зміни 

поведінки людей, обумовленої оцінкою їхньої діяльності, ключові показники 

результативності є сполучними елементами між стратегією і бізнес-процесами 

та здійснюють істотний вплив на її реалізацію. У підсумку успіх стратегії 

значною мірою залежить від того, як розроблені і впроваджені зміни на 

підприємстві.  
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Успішний розвиток і використання ключових показників 

результативності на робочому місці визначається наявністю або відсутністю 

чотирьох умов: 

 партнерство з персоналом, профспілками, ключовими постачальниками 

та ключовими клієнтами; 

 делегування повноважень зверху вниз; 

 інтеграція вимірювання, звітності та поліпшення результативності; 

 зв’язок показників результативності зі стратегією.  

Найбільш популярною сучасною моделлю управління, яка має чималий 

вплив на формування саме ключових показників результативності 

підприємства, є система збалансованих показників (ЗСП) Р. Каплана і Д. 

Нортона. Автори концепції рекомендують використовувати не більше 20 

ключових показників результативності. Цілі і показники цієї системи 

формуються залежно від місії і стратегії кожної організації та розглядають її 

діяльність в розрізі чотирьох критеріїв: фінансового, взаємовідносин з 

клієнтами, внутрішніх бізнес-процесів, навчання і розвиток персоналу [117]. 

ЗСП – це щось більше, ніж простий набір 15–25 фінансових і нефінансових 

показників. Вона відображає стратегію бізнес-одиниці. Це система показників 

результатів і факторів їх досягнення, взаємопов’язаних на основі причинно-

наслідкових відносин. Показники результатів – це відстрочені індикатори, які 

відображають кінцеві цілі корпоративної стратегії і ті, які з них вже досягнуті. 

Фактори досягнення результатів – це випереджальні індикатори, котрі 

сигналізують співробітникам компанії про те, що кожен з них повинен зробити 

для створення майбутньої споживчої цінності.  

Вчені вважають, що в ЗСП “основний акцент ставиться не на контролі, а 

на стратегії та концепції розвитку компанії”. Вони підкреслюють, що створення 

системи показників дозволяє менеджменту компанії збалансувати бюджет і 

стратегічні цілі; узгодити трудову діяльність окремого працівника із загальною 

стратегією компанії. Для цього вони пропонують співробітникам методику 

“особистої карти збалансованих показників”, що стимулює їх самостійно 
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ставити особисті цілі й узгоджувати з цілями компанії. Водночас “особиста 

карта збалансованих показників” має містити три рівні інформації:  

1. корпоративні задачі, показники і цілі.  

2. цілі структурних одиниць (відповідно до корпоративних цілей).  

3. командні/індивідуальні завдання та ініціативи.  

Командам і окремим працівникам необхідно визначити, яким чином їхні 

цілі відповідають цілям структурних одиниць і всієї компанії, позначити, які 

саме ініціативи вони пропонують для досягнення своїх цілей, перелічити до 

п’яти показників результативності для кожної цілі, а також визначити критерії 

оцінювання досягнення цих цілей. Особиста карта збалансованих показників 

“передає цілісну модель, яка пов’язує зусилля і досягнення індивідів з цілями 

структурних одиниць”. Таким чином, вона може бути вбудована в ролі процесу 

управління результативністю на рівні окремого співробітника, команди, 

структурної одиниці або всієї компанії.  

Найкраще складена ЗСП – це така система, в якій взаємопов’язані цілі і 

показники становлять стратегію компанії. Утім справжня значимість 

збалансованої системи показників проявляється тоді, коли відбувається її 

трансформація з системи оцінок в систему управління. Все більше компаній 

працюють із ЗСП і розуміють, що її можна використовувати для того, щоб: 

 чітко сформулювати стратегію і прийти до єдиної думки; 

 довести стратегію до відома всіх працівників компанії; 

 узгодити цілі і завдання підрозділу та кожного працівника зі 

стратегією компанії; 

 узгодити стратегічні завдання з довгостроковими цілями і річними 

бюджетами; 

 ідентифікувати і систематизувати стратегічні ініціативи; 

 періодично і систематично проводити огляди досягнутих стратегічних 

результатів; 

 створити зворотний зв’язок для отримання інформації та своєчасної 

зміни стратегії в разі потреби [110, 120]. 
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Існують й інші підходи до формування системи показників, які дозволяли 

б управляти підприємством, проте всі вони, як і власне система BSC є, по суті, 

“економічними мутаціями” цільового підходу, що відрізняються або методами 

досягнення визначених перед підприємством цілей, або інструментами, за 

допомогою яких можна ці цілі досягти.  

Відмінною від ЗСП за рахунок систематичної визначеності конкретних 

дій і чинників, які позитивно впливають на результативність компанії, є 

методика ECOGRAI. Вона передбачає чіткий розподіл й узгодженість цілей, що 

дає можливість докладно аналізувати результативність і контролювати 

виконання рішень. Загалом методика ECOGRAI є методом розробки та 

впровадження системи показників результативності організацій [109]. Він 

застосовується переважно у системі управління виробництвом за 

безпосередньою участю осіб, які приймають рішення. ECOGRAI дозволяє 

визначити реальні індивідуальні системи вимірювання досягнень з 

багатокритеріальними показниками результативності для кожного працівника 

підприємства. Оригінальність цієї  методики полягає не у визначенні 

показників результативності, а в пошуку дієвих можливостей (варіантів 

рішень), спираючись на які менеджери, що приймають рішення, можуть 

досягати своїх цілей. 

Ще однією новою методикою вимірювання результативності є TOPP-

система, розроблена найбільшою незалежною дослідницькою організацією у 

Скандинавії – SINTEF у 1992 р. у співпраці з Норвезьким інститутом технології 

(NTH), Норвезькою федерацією машинобудування (TBL) і 56 підприємствами-

учасниками цієї федерації. TOPP-система є анкетою, яка використовується для 

визначення рівня виконання функцій підприємства у всіх сферах виробництва. 

Структура анкети охоплює три складові:  

1) отримання загального уявлення про підприємство;  

2) характеристика системи функціонування підприємства;  

3) опис 20-ти конкретних областей діяльності підприємства, які 

потребують поліпшення (маркетинг, проектування, технологічне планування, 
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розробка продукту, планування та управління виробництвом, 

виробництво/монтаж, фінансовий менеджмент, управління персоналом, 

інформаційні технології тощо). 

Прикладом сучасних методик щодо вимірювання результативності 

організації та вибору показників її оцінювання є система АМВІТЕ (Advanced 

Manufacturing Business Implementation Tool for Europe), детально розглянута 

нами у підрозділі 2.4. У межах AMBITE для опису підприємства 

використовується бізнес-модель, утворена з п’яти макросів бізнес-процесів 

(постачання, виробництво, споживання, організація, маркетинг, планування і 

контроль), які своєю чергою орієнтуються на п’ять макропоказників 

ефективності (час, вартість, якість, гнучкість і навколишнє середовище). На 

основі цієї інтеграції запропоновано використовувати 25 стратегічно важливих 

управлінських індикаторів результативності для різних типів виробничої 

діяльності.  

З практичного погляду заслуговує на увагу метод ENAPS, створений 

Європейською мережею навчання результативності. Сьогодні у проекті ENAPS 

беруть участь п’ять партнерів з наукових досліджень (SINTEF, CIMRU, Biba, 

GRAI і ВТ) і п’ять промислових партнерів (TBL, AMT, Volkswagen, AUGRAI і 

ITC) у Норвегії, Ірландії, Німеччині, Франції та Нідерландах відповідно. За 

цією міжнародною методологією використовуються три ієрархічні рівні 

індикаторів для оцінювання результативності господарської діяльності 

компаній: рівень підприємства; рівень бізнес-процесів; функціональний рівень. 

На кожному з вказаних рівнів усі показники результативності визначаються у 

розрізі восьми груп: облік (13), продуктовий розвиток (20), маркетинг і продажі 

(22), планування і виробництво (20), обслуговування клієнтів (8), закупівлі (11), 

персонал (16) та інші індикатори (7). Ця система використовує загальну 

кількість вимірників результативності господарської діяльності, що сягає 117 

аналітичних співвідношень [188]. На відміну від моделі АМВІТЕ цю 

технологію розрахунків більше зорієнтовано на споживача продукції, 
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максимально повне задоволення його потреб і дотримання вимог збереження 

довкілля.  

Функції та процеси, котрі охоплює система ENAPS, зображено на рис. 

2.6.  

 
Рис. 2.6. Загальні межі ENAP 

(адаптоване джерело [188]) 

Відомими на сьогодні є й інші методики вимірювання результативності 

організації, такі як система поліпшення і вимірювання продуктивності 

(ProMES), модель вимірювання досягнень (Performance Measurement Model), 

модель Адамса й Робертса “ЕР2М”, Концепція “зацікавлених осіб” (ASC), 
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квантове вимірювання досягнень, комплексний аналіз даних (DEA), концепція 

внутрішнього ринку “Хьюлетт-Паккард” тощо.  

Однак, на думку Б. Фелпса, “використання систем вимірювань, таких як 

збалансована система показників, що позначає ті типи метрик, які вам слід 

застосовувати, не є гарантією їх правильного відбору. Система забезпечує 

загальне керівництво. Те, що дійсно потрібно вашій організації – це конкретна 

система вимірювань, яка буде створена виключно для вашої компанії. Розумні 

бізнес-метрики є базою, що забезпечує кожного співробітника компанії чітким 

керівництвом для досягнення цілей і мотивацією на основі системи винагороди 

відповідно до досягнутих результатів. Розумні бізнес-метрики дають відповідь 

на ключові питання менеджменту:  

 як перетворити стратегію в дію;  

 як допомогти менеджерам оптимально використовувати ресурси;  

 як мотивувати персонал” [324, с. 9].  

Все вищесказане, дозволяє нам погодитися з думкою більшості вчених, 

котрі визнають, що на сучасному етапі здійснюється революція в оцінюванні 

результативності та ефективності діяльності організацій. Наріжний камінь цієї 

революції – радикальний перегляд відношення до фінансових показників 

роботи компаній, використання їх не як основних, а тільки як одних з багатьох 

можливих [110, с.33]. “Нарешті, потрібно розуміти, що, одного разу 

започаткована, ця революція не закінчиться ніколи. Ми говоримо не просто про 

заміну фінансової інформації як основи оцінки роботи компаній на щось інше. 

Ми говоримо про нову філософію оцінки, про погляд на оцінку, як на щось, що 

знаходиться в постійному розвитку. Важко започаткувати революції, але ще 

важче не дати їй втратити свого імпульсу з тим, щоб користуватися її плодами і 

в майбутньому”, – зазначає Р. Дж. Екклз в “Маніфесті революції в оцінці 

роботи компаній” [110, с. 51]. 

Особливість нинішнього етапу управління результативністю організації – 

в характері критичних висловлювань на адресу традиційних систем обліку. 

Останніми роками вчені і практики все частіше стали говорити про те, що 
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показники обліку за методом нарахування в кращому випадку застаріли, а 

здебільшого є шкідливими. З розширенням різноманітності продукції, ринків і 

форм компаній традиційні правила і теорії, розроблені для дрібних і менш 

складних організацій, піддаються все новим випробуванням. Але ще 

небезпечніше те, що цифри, які традиційні системи генерують, часто не 

націлюють компанії на інвестування в нові технології і ринки, а без цього їм 

нізащо не домогтися успіху на світових ринках. 

Зважаючи на те, що становлення сучасного менеджменту в Україні 

відбувалося в умовах переходу від планової економіки до ринкової у короткі 

терміни, національна модель менеджменту успадкувала багато негативних 

атрибутів попередньої системи, які суперечать вимогам сьогодення та через 

загрозу відходу у небуття блокують цивілізаційний поступ до нової моделі. 

Серед низки небажаних особливостей національної системи управління 

науковці називають такі: зосередженість на отриманні надприбутків і 

переважання оперативного управління організаціями, що може спричинити 

негативні наслідки для їх стратегічного розвитку і конкурентоспроможності.  

Орієнтація на короткострокові результати спостерігалася і в діяльності 

американських компаній у 80-ті рр. ХХ ст. Як стверджує Р. Дж. Екклз, “думки 

про причини подібної короткозорості розходяться. Дехто докоряє інвестиційне 

співтовариство, постійно вимагає від менеджерів підвищення квартального 

прибутку. Інші вважають, що в усьому винні самі топ-менеджери, а точніше, 

нетривалість їх перебування на посаді, яка не сприяє стратегічному розвитку. 

Будь-який керівник вищого рівня може розповісти, як одного разу його 

компанія не зробила необхідних довгострокових інвестицій або не зуміла 

домогтися довгострокових цілей тільки тому, що це завадило б їй вийти на 

цільовий показник квартального прибутку. Саме тому багато керівників, 

аналітиків і економістів орієнтуються тепер в основному на грошовий потік, 

вважаючи, що він відображає економічне становище компанії набагато 

точніше, ніж її оголошений прибуток” [110, с. 39]. 
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Коли більшість організацій діють в умовах постійного дефіциту ресурсів, 

з лексикону генерального директора підприємства починають запозичувати 

вираз “рентабельність клієнта” (як варіант рентабельності інвестицій) і “чистий 

дохід від залученого споживача”. Фрази типу “задоволеність споживача” і 

“довічний клієнт” проникають в популярну літературу про маркетинг і 

товарообіг. Клієнтів розрізняють за розмірами одержуваного завдяки їм 

прибутку. Дані процесноорієнтованого обліку показують, що найбільші клієнти 

компанії рідко є рентабельними через свої завищені запити, високі вимоги до 

рівня обслуговування і постійні прохання надати персонально для них 

розроблені послуги. Це дає можливість ввести ще один показник, за яким 

можна класифікувати традиційних клієнтів за рівнем доходів або частотою 

покупок. Обсяг продажів клієнту не можна розглядати як показник, що замінює 

показник прибутковості клієнта. В результаті фінансовий директор щораз 

більше займається обслуговуванням директора з маркетингу та директора з 

постачання, надаючи їм важливу ділову інформацію [134, с. 35].  

З появою нових технологій і більш досконалих баз даних перехід на 

системи нефінансових показників роботи вітчизняних організацій і підприємств 

став не тільки технічно можливим, а й економічно прийнятним. Галузеві і 

професійні асоціації, консалтингові та аудиторські фірми, які вже мають в 

своєму розпорядженні добре розроблені методики оцінювання ринкової частки 

і розрахунку інших показників результативності та ефективності, зможуть 

надати цій революції додатковий імпульс, а водночас і вигідно використовувати 

її нові ділові можливості. 

Кожна організація та підприємство мають свій набір основних показників 

і власний підхід до здійснення змін. Але незмінними умовами їх реалізації є 

ретельна підготовка, наполегливість, а також рішучість лінійного менеджера 

довести перетворення до логічного завершення. І як тільки хоча б одна 

провідна компанія продемонструє переваги своїх високих нефінансових 

результатів, результатів в області інноваційної діяльності, підвищення якості 

продукції тощо, вона назавжди змінить правила гри для всіх своїх конкурентів. 
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Тому щораз більше керівників змінюють системи оцінювання роботи своїх 

компаній, щоб отримати можливість стежити за нефінансовими аспектами і 

використовувати нові стратегії конкурентної боротьби. 

У Додатку Г наведено пропоновану вітчизняним науковцем Н. Салагаковою 

систему показників-індикаторів діагностики економічної результативності та 

ефективності діяльності торговельного підприємства національної економіки. 

Сформульована система показників-індикаторів, крім фінансових (підсистема 

“Фінанси”), передбачає додаткове використання достатньо обґрунтованого 

добору різнотипових показників індикаторів із наведеною для їх агрегування 

технологією (формула) розрахунку.  

Пропонована розробка має на меті оцінити вагомість інших підсистем у 

загальній характеристиці економічної ефективності торговельного 

підприємства – “Комерція”, “Маркетинг”, “Персонал”. Безперечно, що з точки 

зору результативності суто комерційної діяльності важливими є пропоновані 

аналітичні індикатори, які діагностують динаміку зміни виручки від реалізації 

товарів у порівнянні з торговою площею. Індикатор товарооборотності, який 

розкриває взаємозалежність середніх товарних запасів за період та суму 

виторгу від їх реалізації, також є одним із найсуттєвіших на торговельних 

підприємствах. Його використання для аналітичної оцінки ефективності є вкрай 

необхідним, що підтверджує доцільність впровадження на підприємствах 

внутрішніх систем діагностики. Як один із найбільш синтезованих аналітичних 

індикаторів подано показник, що розкриває рівень витрат обігу до виторгу за 

товари.  

У систему показників-індикаторів у вказаній розробці обґрунтовано 

введено показники зміни рівня цін на товари, а також такі індикатори, як 

ефективність рекламних заходів, рівень торговельного обслуговування та 

коефіцієнт стійкості асортименту товарів [242].  

Практична реалізація сучасних систем вимірювання результативності 

змушує менеджерів вирішувати питання: скільки ключових показників 

результативності достатньо для формування дієвої системи управління 



160 
 

 

результативністю організації? Як зауважує Б. Фелпс, “…часто менеджмент 

компаній не має чіткого уявлення про справжні пріоритети в своїй діяльності. 

Вони намагаються зробити все і відразу, упускаючи при цьому головне, або 

вони можуть мати чітке уявлення про пріоритети на концептуальному рівні, але 

не можуть це висловити в показниках. В результаті такі організації 

потрапляють в одну з двох пасток: занадто вузьких або занадто широких 

параметрів” В ідеалі потрібно зосередитися тільки на тих показниках 

результативності, котрі відображають прогрес під час досягнення визначених 

цілей, причому незалежно від того, який аспект діяльності компанії вони 

представляють [324, с. 97].. 

Отже, оскільки і обмежена кількість показників, і надлишок приховують 

в собі небезпеку, то де ж “золота середина”? Відбір показників 

результативності – це не тільки наука, але ще і мистецтво. І тут необхідно 

максимально наблизити процес відбору до наукових розрахунків. Потрібно 

правильно визначити ці критерії, оскільки вони впливатимуть не тільки на 

прийняття стратегічних рішень на вищому рівні управління організацією, а й 

стануть точкою відліку бізнес-метрик для факторів, що формують теперішню і 

майбутню вартість організації.  

Вибір показників результативності залежить від конкретних 

особливостей окремої організації. Водночас вчені рекомендують менеджерам 

керуватися такими критеріями: 

1. Чи відображають показники встановлену стратегію вашої компанії? 

Вони можуть фіксувати результат, упускаючи суть корпоративної стратегії. 

2. Чи не є насправді обрані показники результативності стимулюючими 

факторами?  

3. Чи відображають показники як теперішню, так і майбутню вартість?  

4. Чи не вимірюють кілька різних показників один і той же фактор?  

5. Чи можна об'єднати декілька показників в один?  

6. Чи можливий конфлікт показників? 

7. Чи визначено значимість показників? [324, с.85–87]. 
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Під час вибору показників результативності американські вчені 

рекомендують також керуватися такими принципами:  

показники мають бути пов’язані з результатами і поведінкою, котра 

спостерігається; 

індивідуальні результати повинні бути погоджені з результатами 

організації загалом; 

реальність результатів, що визначаються узгодженими цільовими 

показниками; 

необхідно встановити і погодити вимоги до компетенції співробітника; 

для оцінки результативності повинні бути доступні фактичні дані;  

оцінка має бути об’єктивною [10, с. 52]. 

В економічній літературі доведено, що недоцільно використовувати 

багато показників результативності, – достатньо двох або трьох для кожної зі 

стратегічних цілей, і ці показники повинні відповідати системі критеріїв 

SMART, тобто бути: конкретними, вимірюваними, досяжними; реалістичними, 

зрозумілими, здійсненними, орієнтованими на результат, розмежованими у 

просторі та часі.  

Формування дієвої системи вимірювання результативності організації 

вимагає у менеджерів не лише вибору показників її оцінювання, а й 

обґрунтування їх значимості. Це є одним з найскладніших завдань, яке 

потребує високого рівня професіоналізму. Мета визначення значимості 

показників – допомогти менеджеру виокремити пріоритетні напрямки його 

діяльності, так він зможе сконцентрувати свої зусилля на досягненні показників 

з більшою значимістю. В ідеалі значимість показників повинна визначатися, 

виходячи зі ступеня їх впливу на результативність. На практиці часто 

досвідчені менеджери інтуїтивно визначають рівень впливу того чи іншого 

фактору на забезпечення успіху організації, що є суб’єктивною оцінкою. Тоді 

часто виникають розбіжності, але групове обговорення і пошук консенсусу 

можуть бути цінними самі по собі. І таку суб’єктивну оцінку завжди можна 
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переглянути під кутом об’єктивної інформації, на підставі якої може бути 

проведений відповідний аналіз. Втім, розвиток інституту управлінського 

консультування в Україні сприяє вирішенню цього надскладного завдання 

шляхом залучення експертів.  

“Неможливо управляти тим, що не можна виміряти” – це основний 

принцип будь-якої системи оцінних критеріїв, яка впливає на поведінку людей 

як в самій організації, так і поза нею. Якщо компанія хоче не тільки вижити, але 

і процвітати в інформаційну епоху, то її системи оцінювання та управління 

повинні формуватися, зважаючи на стратегічні завдання і можливості. “Те, що 

дійсно потрібно вашій організації – це конкретна система вимірювань, яка буде 

створена виключно для вашої організації”, – зазначають зарубіжні дослідники 

проблеми управління результативністю організації [110, 202, 318, 324]. 

Дієві системи вимірювання результативності організації дозволяють 

менеджерам успішно вирішити такі ключові питання менеджменту:  

1. Як перетворити стратегію в дію? 

2. Як допомогти менеджерам оптимально використовувати наявні в їх 

розпорядженні ресурси? 

3. Як мотивувати персонал? 

Отже, системи вимірювання результативності, які охоплюють критерії та 

показники, є базою, що забезпечує кожного співробітника організації чітким 

керівництвом для досягнення цілей і мотивацією на основі системи 

винагородження відповідно до досягнутих результатів.  

 

2.4. Організаційні засади вимірювання індивідуальної та групової 

результативності 

 

Система ключових показників результативності – це інструмент 

моніторингу індивідуальної чи групової результативності. У фаховій літературі 

виокремлюються два організаційних підходи доведення до персоналу 
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показників вимірювання індивідуальної чи групової результативності: 

централізований та децентралізований.  

В межах першого підходу стратегічна карта показників верхнього рівня 

управління каскадується зверху вниз, тобто перетворюється у відповідні карти 

структурних підрозділів компанії і реалізується на всіх рівнях з незначними 

змінами.  

За децентралізованого підходу кожна бізнес-одиниця або функціональний 

підрозділ можуть дещо адаптувати стратегію, стимулюючи в співробітниках 

відчуття єдності і розвиваючи зацікавленість в успіху спільної справи. 

Водночас менеджери вищого рівня управління систему показників розглядають 

як інструмент, що приносить тільки користь командам співробітників, 

пропонуючи варіанти колективного рішення проблем щодо коригування 

показників розвитку організації і підвищенню ефективності її роботи [134, с. 

97]. 

На наш погляд, централізований підхід приречений на невдачу, оскільки 

він суперечить концептуальним засадам теорії управління результативністю. 

Практична реалізація концепції управління результативністю можлива лише за 

наявності демократичного стилю управління, заснованого на відкритості і 

чесності, що стимулює двосторонню комунікацію між керівництвом і 

підлеглими. Адже вихідне концептуальне положення управління 

результативністю організації – це передусім люди, які готові постійно шукати 

можливість вдосконалення як власної діяльності, так і діяльності організації 

загалом, а також керівники, які завжди можуть вислухати та підтримати 

пропозиції, спрямовані на вдосконалення. Концептуальні засади теорії 

управління результативністю висвітлені нами у підрозділіі 2.1. 

Ми поділяємо думку Г. Кокінза, котрий стверджує, що “ключова умова 

успішної реалізації системи показників – залучення співробітників в процес її 

розробки” [134, с. 98]. Керівники повинні спочатку створити стратегічну карту, 

щоб виявити напрямки розвитку (які потім перетворяться в стратегічні цілі) і їх 

взаємозв’язки (питання розробки стратегічної карти показників нами розглянуті 
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у розділі 4). Потім співробітники вибирають відповідні вимірники, які, на їхню 

думку, найбільш адекватно відображають ступінь досягнення стратегічної 

мети.  

Аналогічної позиції притримуються вчені М. Армстронг, А. Берон, котрі 

зазначають, що “…в процесі планування результативності узгоджуються 

критерії та цільові показники. Планувати результативність – це значить 

встановлювати напрямок розвитку, узгоджувати цільові показники 

результативності та індивідуальні плани розвитку. План показує, що повинно 

бути зроблено, яким чином і до яких результатів привести”. На етапі 

планування необхідно досягти згоди щодо критеріїв, за якими буде 

оцінюватися, наскільки вирішені поставлені завдання. Це можуть бути 

безпосередні показники результативності чи параметри вимірюваних 

результатів трудової діяльності, або це можуть бути настільки ж наочні 

показники, пов’язані з виконаними завданнями або проектами, що відповідають 

певним вимогам. Ситуація ускладнюється, якщо доводиться користуватися 

якісними характеристиками поведінки співробітників або такими показниками 

результатів, які не можна виміряти. Тоді оцінка результативності стає набагато 

суб’єктивнішою, а отже, потенційно упередженою, несправедливою або 

непослідовною. Щоб цього уникнути, варто використовувати об’єктивні факти, 

що характеризують поведінку і результати діяльності співробітника. Необхідно 

зібрати фактичні дані, на основі яких формується думка [10, с. 42].  

Проблема полягає в тому, що вимірюється зазвичай те, що легко 

виміряти. Але для деякої діяльності значущі характеристики роботи взагалі 

невимірювані, а вимірювані є несуттєвими. Як зазначає Левінсон: “Чим 

сильніше акцент на вимір і кількісну оцінку, тим вище шанси, що невловимі, 

невимірювані елементи завдання будуть відкинуті. Таким чином, якість роботи 

часто приноситься в жертву підрахункам” [110]. 

На наступному етапі керівники верхнього рівня управління повинні 

затвердити ці показники і – що важливіше – визначити їх цільові значення. 

Цільове значення не повинно бути ні занадто високим, ні занадто низьким, 
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оскільки і те, й інше здійснює деморалізуючий вплив. Воно має бути реальним, 

щоб всі могли відстежувати і оцінювати досягнутий прогрес.  

Протягом кожного звітного періоду команди співробітників прикладають 

всі свої зусилля для досягнення цільових значень ключового показника 

результативності. Нарешті, команда співробітників або особа, відповідальна за 

виконання ключового показника результативності, дає свої пояснення, чому 

фактичні результати збіглися, перевершили або не задовольняють задане 

цільове значення. Також визначається, чи перебуває розбіжність в межах 

звичайної і допустимої норми (для запобігання непотрібному і часто 

невиправданому управлінському втручанню) або ж це значення аномальне, і 

тому потрібні відповідні дії з боку керівників. 

Системи показників не використовуються для обліку і контролю, вони 

створюються не для того, щоб визначити, хто показав хороші результати, а хто 

– погані. Системи показників призначені для об'єднання зусиль всієї організації 

з метою підвищення її результативності. Так, відповідальність і підзвітність 

важливі. Однак для багатьох команд працівників те, до чого вони прагнуть, 

визначається пріоритетами і роботою їх колег. Таким чином, керівники вищого 

рівня повинні дозволити керівникам структурних підрозділів та груп 

співробітників самостійно вибрати показники для досягнення стратегічних 

цілей. Вони мають відслідковувати роботу не стільки для винесення суворих 

рішень, скільки для стимулювання обговорення того, що потребує виправлення. 

Інакше кажучи, менеджери і групи співробітників повинні брати участь у 

виборі оцінок.  

Як зауважує Г. Кокінз, “особливу увагу тут слід звернути на ставлення до 

цього менеджменту вищого рівня: на основі даних, що визначаються 

ключовими показниками, будуть проводитися стягнення або ці показники 

будуть використовуватися для винагородження. Чи не побачать керівники 

переваги систем показників в тому, що вони дозволять знову оволодіти владою 

над співробітниками і відновити командно-контрольний стиль управління, який 

колись існував? Або вони побачать інструмент, який принесе тільки користь 
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командам співробітників, пропонуючи варіанти колективного рішення проблем 

щодо коригування показників розвитку організації і підвищення ефективності її 

роботи?” [134, с. 85]. 

У процесі спільного обговорення з’ясовується напрямок розвитку на 

основі очікувань від кожного співробітника: що йому треба знати і вміти, як він 

повинен поводитися, щоб виконувати безпосередні обов’язки, а також 

розвивати свої навички та компетенції. Очікувані результати праці, 

вдосконалення знань і підвищення результативності узгоджуються зі 

співробітником. За підсумками цієї роботи досягається угода про 

результативність – початок процесу управління результативністю. Крім того, на 

угоди про результативність впливають плани або стратегії організації. Ними 

визначаються цілі або завдання відповідно до ієрархії, які мають втілитися в 

індивідуальні завдання або дії. 

Організаційні аспекти вимірювання результативності безпосередньо 

пов’язані з управлінням очікуваннями. Очікування мають чітко визначатися і 

узгоджуватися у формі посадових профілів. У профілі потрібно описати 

поточні завдання у вигляді вимог до кожної суттєвої складової роботи в тій чи 

іншій посаді. Також ставляться цілі, від короткострокових до 

середньострокових, щодо розширення навичок і знань, відповідності ключовим 

цінностям організації та виконання вимог до поведінки співробітника. Все це 

можна загалом охарактеризувати як завдання. Як бачимо, це щось більше, ніж 

визначення кінцевих цілей “на виході”, як багато хто вважає.  

Досить часто профіль посади плутають з посадовою інструкцією. Вони 

справді мають деякі подібні структуро утворювальні елементи, але 

ототожнювати їх не можна. Посадова інструкція часто має більше формальний 

характер, її наявність передбачена нормативно-правовими актами трудового 

законодавства України. Традиційно вона містить розгорнутий перелік прав, 

обов’язків і відповідальності на певній посаді, а також загальні вимоги до 

досвіду та освіти працівника. Розробляється вона для посади, а не 

індивідуально для працівника.  



167 
 

 

Профіль посади – це локальний документ, яким оперують як оцінним 

інструментом під час підбору, оцінювання, навчання, розвитку і ротації 

персоналу. Він є більш повною картиною посади та працівника, який зможе її 

зайняти. Структурно, крім посадових обов’язків, основними елементами 

профілю посади є: 

 кваліфікаційна карта – це опис вимог до освітньо-кваліфікаційного 

рівня кандидатів: навчальний заклад, рівень освіти, спеціальність і кваліфікація, 

знання іноземних мов, володіння певним пакетом програмного забезпечення 

тощо; 

 карта компетенцій – перелік професійних та особистісних 

характеристик, навичок, здібностей, стилю мислення, моделей поведінки, 

необхідних для якісного виконання зазначених обов’язків; 

 біографічні дані – стать, вік, місце проживання та ін. 

Спеціалісти з менеджменту персоналу радять також до профілю посади 

долучити опис порядку взаємодії співробітника з колегами під час виконання 

своїх обов’язків (які питання і з ким мають вирішуватися/погоджуватися), 

відповідно до типу організаційної структури управління, що відображає 

ієрархічні та функціональні взаємні зв’язки.  

Отже, посадова інструкція дає більше уявлення про те, що необхідно 

робити, а профіль посади – який кандидат здатний ефективно це робити. 

Під час оцінювання персоналу профіль посади менеджерам потрібно 

використовувати для визначення рівня відповідності співробітника займаній 

посаді, його потенційних можливостей. Тобто, порівнявши набір компетенцій 

працівника в момент його прийняття на роботу і в момент оцінювання, можна 

говорити про потенціал, здібності до навчання, можливості для розвитку. 

Виходячи з цього, в організаціях складається план навчання персоналу, 

формується кадровий резерв і проводяться кадрові переміщення.  

Структура і зміст профілю посади не бувають стандартними, і винятково 

вони статичні. Так, одна і та ж посада в різних компаніях часто має різний 

профіль. Крім того, в межах однієї організації вони можуть змінюватися і 
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відрізнятися для однакових посад під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників 

впливу на організацію. 

Приклад погодження посадових функцій та очікувань щодо співробітника 

наведений у табл. 2.5.  

Таблиця 2.5 

Приклад погодження посадових функцій та очікувань працівників 

(адаптоване до джерела [10, с. 45]) 

Питання, що 
узгоджуються  Можливі варіанти відповідей 

Навіщо? 
Відповідь на це питання дає колегам чітке уявлення про те, чого від них 

очікують і як цього досягти. 

Коли? 

Приблизно на початку року, регулярно, щоб відстежити зміни на 

організаційному та індивідуальному рівнях – в бізнес-задачах, посадах, 

потребах розвитку. 

Як? 

У процесі обговорення між співробітником і його лінійним керівником 

узгоджуються очікування щодо всіх складових роботи (включно з 

практичними результатами діяльності і стилем поведінки). 

Що? 

Встановлюються очікування, пов’язані з посадою, для чого 

використовуються посадові профілі, індивідуальні посадові інструкції, 

конкретні бізнес-завдання: 

 у зв’язку з цим аналізується результативність кожного 

співробітника; 

 виявляються/узгоджуються проблемні зони, які потребують 

поліпшення; 

 досягнута угода документується працівником і затверджується 

лінійним керівником; 

 обговорюється, як вимоги будуть формулюватися, 

супроводжуватися під час роботи і оцінюватися. 

 

Варто зауважити, що сучасним менеджерам все більше доводиться 

вимірювати та управляти результативністю не окремих працівників, а їх груп. 

Свідченням цього є переконання американських вчених Р. Чейза, Н. Еквілайна, 



169 
 

 

Р. Якобса, “в найближчому майбутньому переважна частина роботи, що 

виконується в світі, матиме відношення до розумової праці, якою на напівпостійній 

основі займатимуться невеликі групи фахівців, націлені на реалізацію конкретних 

проектів. Кожна така група стане свого роду автономним підприємницьким 

центром з певними можливостями. Постійне прагнення до високої швидкості 

роботи і гнучкості в таких групах неодмінно приведе до повного вимирання 

ієрархічних управлінських структур” [338, с. 60]. 

Проектний підхід до управління в наші дні став нормою діяльності 

багатьох організацій. Він полягає у формуванні групи осіб з високим 

ступенем мотивації для роботи над конкретним проектом і використанні 

новітніх комп’ютерних програм, спеціально призначених для управління 

проектами. Сьогодні планування і реалізація проектів з використанням 

спеціальних методів та інструментів для їх управління є невід’ємною 

частиною професійних обов’язків менеджерів. Що ж до організаційних 

структур, то можна сказати, що на виконанні окремих проектів і програм 

заснована діяльність як невеликих організацій, так і гігантських корпорацій. 

Як зазначає Дж. Парселл та ін. (1998), проектні команди можуть навести 

уявний місток між цілями окремого співробітника і завданнями організації. 

Група здатна виступити свого роду посередником, сполучаючи робочі цілі 

співробітника з умовами, необхідними для успіху компанії. Це важливий аспект 

управління результативністю, який обґрунтовує важливість його застосування 

до групової діяльності [10, с. 179].  

Очевидно, що успіх реалізації будь-якого проекту значною мірою 

залежить від того, як працює проектна група, наскільки важливим 

стимулятором успіху є критерії і показники вимірювання її результативності. 

Тому актуальною сьогодні є проблема вимірювання результативності 

проектних груп, що вимагає перш за все розуміння організаційних засад 

результативного управління їх діяльністю. 

Реалізація проекту змушує вищий управлінський персонал приймати 

рішення, який тип організаційної структури управління буде 
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використовуватися для прив’язки цього проекту до наявної організаційної 

структури управління підприємством: відособлений, матричний або 

функціональний проект. На думку зарубіжних вчених, найбільш життєздатним 

є так званий відособлений проект, основною характеристикою якого є те, що 

над конкретним проектом постійно працює самостійна група спеціалістів [338, 

с. 60]. Для відособленого типу організаційної структури управління проектом 

притаманні такі переваги: 

 менеджер проекту отримує всі повноваження, пов’язані з його 

реалізацією; 

 члени групи підзвітні одному керівнику; їм не доводиться 

хвилюватися про прояв відданості і вірності функціональному менеджерові; 

 процедура обміну думками значно скорочується, внаслідок чого 

рішення ухвалюються набагато швидше; 

 такі поняття, як командна гордість, мотивація і відданість справі, 

набувають дуже великого значення. 

Проте відособлений тип організаційної структури управління проектом 

має і низку недоліків: 

 дублювання ресурсів, адже операційні ресурси не використовуються 

в різних проектах; 

 ігноруються організаційні цілі і політика підприємства, оскільки 

члени груп часто як психологічно, так і фізично переміщаються з одного 

підрозділу в інший; 

 внаслідок послаблення зв’язку функціональних підрозділів 

організація спізнюється з освоєнням нових технологій; 

 оскільки члени групи не мають “рідної” функціональної зони, їх 

турбує, що вони робитимуть після завершення проекту, а це нерідко є 

причиною затягування термінів його виконання. 

Головним завданням є надання робочим групам на чолі з їх керівниками 

максимальної відповідальності за виконання всієї роботи. Акцент повинен 
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робитися на самоврядуванні та саморегуляції. Це положення і підтверджує  

Г. Кокінз: “Кращі результати демонструють працівники і команди, котрі 

управляють самі собою, при цьому визначений напрям розвитку і наявний 

своєчасний зворотній зв’язок. Менеджмент створює вартість і досягає 

результатів, розвиваючи здібності працівників” [134 ].  

Процес управління результативністю проектних груп має ту ж 

послідовність, що і управління результативністю окремих співробітників, та 

охоплює такі дії:  

 узгодження цілей;  

 розроблення планів для досягнення мети;  

 впровадження планів; моніторинг досягнень;  

 аналіз і оцінювання досягнень;  

 перегляд цілей і планів з урахуванням результатів аналізу [10]. 

Основні організаційні заходи, спрямовані на визначення робочих завдань, а 

також з проведення аналізу роботи груп і окремих співробітників описані нижче. 

Робочі завдання ґрунтуються на намірах команди і її відповідальності за 

досягнення результатів. Цілі і стандарти результативності роботи групи 

повинні узгоджуватися й обговорюватися всією командою. Вони можуть 

конкретизувати внесок окремого співробітника в роботу групи. Проектні групи 

мають погоджувати плани, які визначають, що потрібно зробити і хто повинен 

це зробити, стандарти і часові межі. 

Процесуальні завдання найкраще визначати на загальному зібранні групи, 

коли можна узгодити діяльність всіх учасників команди, зважаючи на список 

групових компетенцій і показники результативності роботи, враховуючи: 

 міжособистісні взаємини; 

 якість участі і зусиль у співпраці та прийнятті рішень; 

 взаємини членів групи з внутрішніми і зовнішніми споживачами; 

 здатність групи планувати і контролювати свою діяльність;  

 здатність групи і її членів адаптуватися до нових умов і ситуацій; 

 гнучкість, властива діяльності групи; 



172 
 

 

 ефективність використання індивідуальних навичок; 

 якість спілкування всередині команди і з іншими групами або 

окремими співробітниками [110]. 

Багато керівників зрозуміли, що проектні міжфункціональні робочі групи 

можуть значно поліпшити процес виробництва і надання послуг клієнтам. 

Однак більшість з них ще не усвідомила, що для повної реалізації пов’язаних з 

ними очікувань цим групам потрібні нові системи оцінювання 

результативності.  

Така система повинна відображати основні умови функціонування 

організації. Якщо організація змінюється, а система – ні, то остання буде в 

кращому разі неефективною, а в гіршому – контрпродуктивною. У багатьох 

компаніях, які перейшли від централізованого управління та ієрархічної 

функціональної структури до більш рухливих і менш громіздких 

міжфункціональних робочих груп, традиційні системи оцінювання 

результативності та ефективності не тільки не сприяють успішній роботі, але 

навіть заважають їй. Насправді традиційні системи загострюють і без того 

малоприємні конфлікти між робочими групами і службами у багатьох 

організаціях [9, 10].  

Для підвищення продуктивності проектних робочих груп необхідно 

змінити систему оцінювання результативності, зокрема: 

 по-перше, ця система повинна допомагати самій групі, а не 

керівникам вищого рівня оцінювати досягнутий прогрес;  

 по-друге, якщо група дійсно наділена новими повноваженнями, то 

саме вона і повинна робити основний внесок у створення власної системи 

показників. А оскільки мова йде про процес створення вартості, в якому беруть 

участь різні служби, для контролю необхідні абсолютно нові показники;  

 по-третє, таких показників не повинно бути багато. 

Керівники вищого рівня активно допомагають робочим групам у 

розробленні показників ефективності, проводячи відповідне навчання, 

визначаючи стратегічні цілі і роз’яснюючи кожній групі її роль. Але 
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керівництво за жодних обставин не повинно визначати, що добре для тієї чи 

іншої групи, інакше воно швидко повернеться до колишньої командної системи 

управління, а “наділені новими повноваженнями” робочі групи стануть 

безправними. В ідеалі система показників, придатна для робочих груп, повинна 

забезпечувати рішення двох основних проблем, що впливають на ефективність 

роботи: спонукати всі служби ділитися з групами досвідом і знаннями та 

допомогти працюючим в групі представникам різних служб спілкуватися 

однією мовою [110, с. 101]. Традиційні системи оцінювання результативності 

цих проблем не вирішують. 

Головне завдання традиційних систем, які досі використовуються в 

більшості компаній, – надавати керівництву надійну інформацію, щоб воно 

могло приймати правильні рішення і доводити їх до відома своїх підлеглих. 

Тому кожна відносно незалежна служба має власний набір показників, головна 

мета котрих – інформувати топ-менеджерів про її роботу. Служба маркетингу 

стежить за показником ринкової частки, виробничі служби – за запасами, 

фінансовий відділ – за витратами і т. д. Такі показники результату 

відображають те, чого організація досягла, реалізуючи свої цілі, але 

замовчують про те, як вона це зробила або, що ще важливіше, що потрібно 

робити інакше. Більшість показників результату дає уявлення про те, що 

відбувається в одній службі, але не в декількох одночасно. Ті нечисленні 

міжфункціональні показники результату, які зазвичай використовуються в 

організації, є фінансовими (наприклад, доходи, валовий прибуток, вартість 

реалізованої продукції, основні засоби і позиковий капітал) і орієнтовані тільки 

на керівників вищого рівня.  

Показники процесу, навпаки, дозволяють стежити за завданнями і заходами, 

які призводять до результату і виконуються всіма службами. Саме такі показники 

необхідні міжфункціональним робочим групам, що відповідають за весь процес 

виробництва товару або надання послуги споживачам, наприклад за виконання 

замовлення або розробку нової продукції. На відміну від традиційної лінійно-

функціональної організаційної структури, проектна структура, заснована на 
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робочих групах, не тільки дозволяє використовувати показники процесу, але і 

наполегливо цього потребує. Тому, багато дослідників проблеми вимірювання 

результативності проектних груп вказують на необхідність відокремлювати 

результативні та процесуальні показники.  

Показники результативності проектної групи пов’язані з її цілями, 

конкретними завданнями і стандартами діяльності. Переважно, показники 

результативності стосуються результатів роботи, рівня активності (наприклад, 

швидкість обслуговування), роботи з клієнтами і забезпечення їх задоволеності, 

а також фінансових результатів. Більшість показників результативності як для 

робочих груп, так і для окремих осіб, належать до однієї або кількох поданих 

нижче категорій.  

Результати діяльності проектних груп менеджерам потрібно виміряти за 

такими критеріями: досягнення групових цілей; якість обслуговування клієнтів; 

обсяг роботи; якість роботи; знання процесу; обслуговування технічних систем. 

Результати можна виміряти за такими параметрами: досягнення групових 

цілей; якість обслуговування клієнтів; обсяг роботи; якість роботи; знання 

процесу; обслуговування технічних систем. 

Викликає певні сумніви підхід до виокремлення процесуальних 

показників, запропонований вченими М. Армстронгом, А. Берон. Так, на їх 

думку, до процесуальних показників належать: підтримка процесу роботи 

групи, участь, усна й письмова комунікації, спільна робота і колективні 

зусилля, вирішення конфліктів, планування та формулювання цілей, спільне 

прийняття рішень, вирішення проблем та аналітичні навички, репутація і 

довіра, взаємозв’язок, міжособистісні стосунки, прийняття змін, гнучкість і 

адаптивність [10, с. 180]. В цьому випадку мова йде про ключові операції та 

процедури процесу управління результативністю, а не про показники їх 

вимірювання.  

“У багатьох компаніях, які відмовилися від централізованого управління і 

ієрархічної функціональної структури на користь більш рухомій і менш 

громіздкій системі міжфункціональних робочих груп, традиційні показники 
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ефективності не тільки не сприяють успішній роботі, але навіть заважають їй. 

Багато керівників не розуміють, що ці показники, орієнтуючи робочі групи на 

досягнення результату, допомагають вести підрахунок досягнень, але не 

дозволяють стежити за процесами або ресурсами, які визначають саму 

можливість виконання завдання. Нічого не говорять ці показники і про те, що 

треба зробити для підвищення ефективності”, – стверджує К. Мейєр [110].  

Цю проблему вимірювання результативності визнає і намагається 

вирішити низка вчених. Так, на переконання Б. Фелпса деякі показники 

відображають минуле і описують те, що вже відбулося. Наприклад, технічна 

група розробила систему вимірювань з впровадження проекту для своєї 

команди. Якість, вартість і графік виконання робіт були взяті за основні 

аспекти, на яких команді варто було сконцентрувати увагу. Ці фактори є 

результатами проекту, тобто відомі тільки після закінчення роботи з його 

реалізації. Зокрема, якість можна визначити тільки з позицій задоволеності 

клієнта готовим продуктом.  

У багатьох випадках буває вже надто пізно вживати рішучих заходів. 

Якщо клієнтів не влаштовує якість продукту, вже нічого не поробиш. Після 

закінчення роботи нерозумно намагатися вплинути на управління проектом, 

наприклад, за допомогою переміщення людей і устаткування в його межах. 

Відповідно, необхідно створити систему вимірювань, що спрямована на 

майбутнє і визначає те, що, ймовірно, станеться з компанією. Загальноприйняті 

критерії якість, вартість, графік не впливають безпосереднього на аспекти, на 

яких команді варто сконцентрувати увагу під час реалізації проекту. Якщо 

вартість перевищила встановлені межі під час виконання одного із завдань, це 

зовсім не означає, що подібне станеться і в інших випадках. Тут потрібні 

завчасні прогнози потенційного перевищення вартості [324]. Тому 

менеджменту компанії необхідно виробити систему вимірювань, що 

спрямована на майбутнє, за такими аспектами:  
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 якість повинна вимірюватися в будь-якій з точок реалізації проекту 

щодо можливих ризиків невідповідності продукту вимогам клієнтів, 

визначеним у специфікації;  

 вартість має вимірюватися з погляду ризику щодо перевищення 

передбаченого бюджету;  

 виконання робіт повинно вимірюватися відповідно до графіка в будь-

якій точці щодо ризику, пов’язаного з несвоєчасним завершенням робіт проекту.  

Проте як можна виміряти кожен з ризиків? Знову виникає типова для 

розробки систем вимірювання проблема: аспект, який ми прагнемо виміряти, 

схильний до впливу факторів, що виникають під час виконання кожного 

завдання в межах проекту. Не можна виміряти вартісні ризики проекту, не 

вимірюючи ризики, що виникають у процесі виконання різних завдань в його 

межах, і їх взаємозв’язок.  

Показники ризику оцінюють стан екзогенних факторів, що є критичними, 

за допомогою аналізу ризиків та факторів (ризиків і сприятливих факторів), що 

виконується в межах економічного аналізу проекту. Це фактори, що, найбільш 

імовірно, матимуть безпосередній вплив на кінцеві результати різних аспектів 

проекту (наприклад, економічно вигідні ціни на електроенергію або 

конкурентоздатна заробітна плата для співробітників проекту); вони є 

припущеннями щодо зовнішніх умов проекту. Досягнення цілей проекту 

можливе лише тоді, коли логічні відносини “засоби – ціль” між елементами 

проекту є надійними, а зовнішні фактори ризику – сприятливими. 

Перш ніж виміряти ризики проекту щодо вартості, потрібно зрозуміти, які 

фактори її визначають. В цьому випадку для оцінювання будь-якого потенційного 

перевищення вартості виконання окремого завдання необхідно застосувати точку 

беззбитковості завдання, виконання якого передбачало найнижчий рівень витрат. 

Також потрібно здійснити оцінювання ймовірності перевищення вартості. Обидва 

показники використовуються як виміри вартісного ризику завдання. На підставі 

структури взаємодії завдань в межах проекту з’явиться можливість оцінити 

перевищення вартості всього проекту загалом.  
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Такий підхід до розуміння та вимірювання вартісних ризиків означає, що 

завдання з високим ступенем ризику (відрізняються високим ступенем 

імовірності перевищення межі деяких витрат, або які характеризуються деяким 

ступенем ймовірності значного перевищення порога вартості) повинні з метою 

пом’якшення ризиків мати якийсь пріоритет, наприклад, виконуватися в першу 

чергу, передбачати залучення додаткових ресурсів або особливої уваги з боку 

керівництва.  

Системи вимірювання ризиків щодо якості та графіка виконання робіт 

створюються аналогічно: за принципом руху від завдань низького рівня до 

більш складних. “Сьогодні наявні внутрішні докази позитивного впливу систем 

вимірів на успішну реалізацію проекту”, – стверджує Б. Фелпс – автор теорії 

“розумних бізнес-метрик” – і рекомендує розробку конкретних систем 

вимірювання для проектних груп здійснювати на таких засадах: 

 використання спрямованих на майбутнє показників для оцінювання 

успішності проекту;  

 системи вимірювань є основою для дій менеджерів;  

 чітко визначений причинний зв’язок між результатами (системи 

вимірювань для всього проекту) і факторами – стимулами (системи 

вимірювань, використовувані для певних завдань).  

Основним засобом контролю впровадження проектів можуть бути 

регулярні зустрічі, метою яких є з’ясування поточного стану проекту.  

Для підвищення результативності робочих груп під час розроблення систем 

вимірювання вчені пропонують керуватися чотирма основними принципами. 

По-перше, адекватна система показників повинна дозволяти самій групі, а 

не керівникам вищого рівня оцінювати досягнутий прогрес. Насамперед вона 

має бути барометром, який сигналізує про необхідність коригувальних впливів. 

Крім того, вона повинна дозволяти керівникам вищого рівня втручатися, якщо 

група стикається з проблемою, яку не може вирішити самостійно. Але навіть 

від хороших показників не буде користі, якщо керівники вищого рівня почнуть 
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використовувати їх для управління групою. Адекватна система показників – це 

не тільки самі показники, а й те, як вони застосовуються. 

По-друге, якщо робоча група дійсно “наділена новими повноваженнями”, 

то саме вона і повинна зробити основний внесок в розробку власної системи 

показників. Група, звичайно, краще знає, якої системи показників потребує. 

Проте керівникам вищого рівня необхідно стежити за тим, щоб створена 

групою система показників відповідала стратегії компанії. 

По-третє, оскільки робоча група відповідає за процес створення вартості, 

в якому беруть участь різні служби (наприклад, за розробку нової продукції, 

виконання замовлення або вдосконалення роботи зі споживачами), їй потрібні 

показники, що дозволяють стежити за цим процесом. За традиційної лінійно-

функціональної організаційної структури управління окрема служба не 

відповідає за весь процес створення вартості; відповідно, немає і надійних 

способів оцінювання цих процесів. Проте з переходом до проектних 

організаційних структур з’являється особлива структурна одиниця, що 

відповідає за весь процес створення вартості, – робоча група. Робочі групи 

повинні створити такі показники, які підтримують їх місію, інакше їм повністю 

не реалізувати свої переваги – більш швидке виконання завдання і більш 

оперативне реагування на зміну запитів споживачів. 

Група з розробки нової продукції може використовувати, наприклад, 

такий показник процесу, як забезпеченість персоналом, який дозволить стежити 

за наявністю необхідних спеціалістів на всіх етапах роботи. Вона також може 

застосовувати абсолютний або відносний показник кількості нових чи 

унікальних комплектуючих, потрібних для виробництва нового товару. 

Звичайно, завдяки цим компонентам експлуатаційні характеристики товару 

можуть поліпшитися, однак що більше їх в товарі, то більша ймовірність 

виникнення проблем під час проектування і виробництва. 

Однак які б не були важливі ці показники, робочі групи повинні 

користуватися деякими традиційними показниками, такими, наприклад, як 

дебіторська заборгованість, щоб гарантувати досягнення і своїх власних цілей, і 
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цілей окремих служб. Успішна робота функціональних служб організації – 

необхідна умова результативної роботи проектної групи. 

По-четверте, група не повинна винаходити занадто багато показників. 

Керуючись поширеною думкою “що можна виміряти, то можна і зробити”, 

керівники в міру загострення конкуренції доводять своїм підлеглим все нові і 

нові показники, щоб змусити їх працювати ще напруженіше. У результаті 

робочі групи починають занадто багато часу витрачати на збір інформації та 

складання звітності і занадто мало – на управління проектом. Тому 

неодноразово робочі групи годинами вирішують на своїх зборах, за якими 

показниками вони будуть звітувати, замість того щоб обговорювати, як 

працювати. Зазвичай, якщо показників більше 15, варто замислитися, чи всі 

вони необхідні. 

Тому на сесіях оцінювання результативності груп аналізується зворотний 

зв’язок та інформація про зусилля для досягнення визначених цілей і виконання 

планів. Порядок денний таких нарад поданий у табл. 2.6.  

Таблиця 2.6 

Порядок денний сесій з оцінювання результативності робочих груп 

№ 
з/п Питання Зміст 

1 Загальний аналіз 
зворотного зв’язку 

 досягнення групи загалом; 
 проблеми, що стали причиною виникнення труднощів і 

уповільнення процесу розвитку групи; 
 помічники і перешкоди в роботі групи. 

2 Аналіз роботи 

 наскільки добре спрацювала команда; 
 оцінювання особистого внеску кожного з членів групи – 

так зване оцінювання роботи колегами;  
 обговорення будь-яких проблем, що виникли в процесі 

роботи, з якими будь-який з членів команди зіткнувся 
вперше. 

3 Групове вирішення 
проблем 

 аналіз причин помилок або інших проблем; 
 узгодження заходів, необхідних для вирішення цих 

проблем і запобігання їх повторному виникненню. 

4 Оновлення цілей 
 огляд нових вимог, можливостей або загроз; 
 поправки й оновлення цілей і проектних планів. 
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Брак адекватної системи показників може ускладнити діяльність робочих 

груп вже на початку їх діяльності. Зазвичай відразу після створення робочих 

груп потрібно доводити скептично налаштованим керівникам, що передання їм 

частини повноважень не зробить компанію некерованою. Але домогтися цього 

неможливо без інструментарію для відстеження своєї роботи. Чи захоче, 

наприклад, керівництво компанії довірити групі з розробки продукції 

управління заміною колишньої продукції на нову, якщо виявиться, що у неї 

немає показника, який дозволяє оцінити запаси старої продукції на заводі і у 

дистриб’юторів? Адже компанії, яка не володіє такою інформацією, загрожує 

затоварення. І чи захоче директор з розвитку доручити робочій групі 

управління будь-яким проектом, якщо зрозуміє, що вона не в змозі 

контролювати витрати, якість і дотримання графіка робіт [110]. 

Крім того, можна використовувати аналіз роботи колегами, коли члени 

команди оцінюють роботу один одного за такими параметрами: 

 загальний внесок в роботу групи; 

 внесок у планування, моніторинг та в аналіз діяльності групи; 

 підтримання відносин з іншими членами команди і 

внутрішніми/зовнішніми клієнтами; 

 вміння спілкуватися; 

 гнучкість у процесі виконання роботи (вміння, якщо виникає 

потреба, виконувати різні функції); 

 спільна робота з іншими членами команди. 

Таким чином, системи вимірювань індивідуальної чи групової 

результативності не виникають з нічого. Вони повинні бути ретельно 

продумані з позицій конкретної організації і враховувати специфіку тільки її 

діяльності. “Навряд чи можливо визначити правильні критерії із примусу або 

на основі консенсусу. Дружні стосунки, небажання покидати свою зону 

комфорту, неграмотність звели нанівець безліч спроб відродити і сфокусувати 

діяльність організацій в певному напрямку за допомогою систем вимірювань”, 

– зауважує вчений Б. Фелпс [324, с. 11]. 
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Висновки до розділу 2 

1. Управління результативністю полягає у пошуку відповіді на 

запитання “як виміряти успіх організації?”. “Неможливо управляти тим, що не 

можна виміряти” – це основний принцип будь-якої системи оцінних критеріїв, 

яка впливає на поведінку людей. Науковцями доведено, що важливим 

аналітичним інструментом діагностики результатів організації та факторів, що 

їх зумовлюють, є ланцюг створення вартості. Концепція управління 

результативністю допомагає менеджерам зрозуміти процес створення вартості 

організацією. Неможливо встановити значимість того чи іншого фактора під 

час формування вартості організації, не визначивши, до яких результатів вона 

прагне. Тому система вимірювання результативності організації повинна мати 

збалансований комплекс результатів діяльності та факторів їх досягнення. 

Водночас фактори є важелями управління кінцевими результатами і 

визначають дії, які команда повинна зробити для досягнення успіху організації. 

2. Структура вартості організації аргументована як концептуальна основа 

вимірювання її результативності. Оскільки її компоненти зводять воєдино фактори 

досягнення успіху – унікальні для кожної організації показники випереджального 

оцінювання. Вони відображають специфіку її стратегії, а також особливі цілі 

складових внутрішніх бізнес-процесів, навчання та розвитку. В інформаційну епоху 

відбулася важлива зміна в ланцюгу створення вартості – заміна матеріальних 

активів нематеріальними. Для організацій інформаційної епохи вирішальними 

факторами досягнення успіху є: професійне управління, інвестування в 

інтелектуальний потенціал своїх працівників і його використання. Відповідно, 

управління результативністю організації – це управління нематеріальними 

активами організації: знаннями, інтелектом, інформаційними технологіями із 

визначальною роллю персоналу організації. 

3. Досягнення різнобічних результатів організацією потребує 

формування чітких критеріїв управління ними. Критеріями результативності 

організації є найбільш значущі характеристики, відповідно до яких має 

здійснюватися оцінювання отриманих результатів її діяльності. Формування 
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критеріїв управління результативністю доцільно здійснювати за допомогою 

методу “дерева критеріїв”, аналогічно методу “дерева цілей”. Єдиної і цілісної 

методології формування критеріїв результативності організації не створено і 

донині. Практичне формування переліку критеріїв є експертною процедурою.  

4. Знану в науковому світі систему критеріїв результативності 

організації – дієвість планів, економічність, якість, продуктивність, якість 

трудового життя, прибутковість, інноваційність – важливо доповнити 

узагальнюючою ознакою, що відображає ринкову позицію організації, – 

конкурентоспроможністю. Критерії результативності є фактором мотивації та 

засобом менеджменту організації. 

5. Критерії результативності організації характеризуються системою 

певних показників, які є одиницею виміру результатів і ключових факторів 

успіху. Формування системи вимірювання результативності організації 

зобов’язує менеджерів обґрунтувати не лише кількість показників 

результативності, але й їх значимість. В ідеалі варто зосередитися тільки на тих 

показниках результативності, котрі відображають розвиток у досягненні цілей, 

причому незалежно від того, який аспект діяльності організації вони 

характеризують. Аналіз показує, що розвиток інституту управлінського 

консультування в Україні сприяє вирішенню цього надскладного завдання 

шляхом залучення експертів.  

6. Вибір показників вимірювання результативності провадиться в 

межах двох підходів: традиційного, що полягає у формуванні системи 

фінансово-економічних показників і є поширеним у практиці вітчизняного 

управління; новітнього, який ґрунтується на побудові збалансованої моделі 

управління результативністю й використовується переважно у західних країнах. 

Ключова умова успішного формування системи вимірювання результативності 

– залучення співробітників у процес розроблення системи показників. За 

підсумками цієї роботи досягається угода про результативність – початок 

процесу управління результативністю, де фіксується узгоджений напрямок 

розвитку і формується основа для вимірювань, зворотного зв’язку, оцінювання 
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та розвитку працівників у процесі управління результативністю. Критерії та 

цільові показники узгоджуються під час планування результативності. 

Організаційні аспекти вимірювання результативності безпосередньо пов’язані з 

управлінням очікуваннями, котрі визначаються і узгоджуються у формі 

посадових профілів.  

7. Сучасні менеджери все більше вимірюють та управляють 

результативністю не окремих працівників, а їх груп, що вимагає побудови нової 

системи вимірювання результативності. В ідеалі система показників 

вимірювання групової результативності повинна: по-перше, спонукати всі 

функціональні служби ділитися з групами досвідом та знаннями і, по-друге, 

забезпечити між ними ефективні комунікації. Система вимірювання 

результативності робочих груп має охоплювати як показники результату, так і 

показники процесу. Проте більшість показників результату дає уявлення про те, 

що відбувається в одній службі, але не в декількох одночасно. Показники 

процесу, навпаки, дозволяють стежити за завданнями і заходами, які 

призводять до результату і виконуються всіма службами. Проектна структура, 

заснована на робочих групах, не тільки дозволяє використовувати показники 

процесу, але і наполегливо цього потребує. 

8. Системи вимірювання результативності є базою, що забезпечує 

кожного працівника організації чи окремих проектних робочих груп чітким 

керівництвом для досягнення цілей і мотивацією на основі системи 

винагородження відповідно до досягнутих результатів. Вони призначені для 

об’єднання зусиль всх членів організації з метою підвищення її 

результативності. Управління вітчизняними організаціями та підприємствами 

буде результативним та ефективним на практиці тільки за наявності 

демократичного стилю управління, заснованого на відкритості і чесності, що 

стимулює двосторонню комунікацію між керівництвом і підлеглими; за умови 

грамотного методичного інструментарію, що забезпечує системний характер 

вимірювання результативності, виокремлення основних критеріїв і показників 

результативності, оптимізацію управлінських рішень. 



184 
 

 

РОЗДІЛ 3 

ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЮ 

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

3.1. Лінійний менеджер як суб’єкт процесу управління 

індивідуальною результативністю 

 

Успішний розвиток українських організацій потребує концептуального 

бачення та прикладних механізмів використання менеджерами методології 

управління їх результативністю з врахуванням конкретних умов та обмежень 

середовища діяльності. Втім, більшість українських менеджерів не усвідомлює 

значимості та їхньої ролі в побудові ефективних сучасних систем менеджменту, 

свідомо чи несвідомо нехтуючи знаннями світової теорії менеджменту. Така 

ситуація відображає еволюційний шлях становлення українського 

менеджменту, поступову, не завжди якісну трансформацію форм і методів 

адміністративно-командної системи управління.  

Вивчення та узагальнення результатів наукових досліджень і сучасної 

практики управління українськими організаціями дозволило нам сформулювати 

істотні негативні особливості українського менеджменту: 

 брак у більшості українських організацій і на підприємствах чітко 

сформульованих місії, цінностей, політики і стратегії; 

 неусвідомлення місії і цінностей співробітниками організації; 

 авторитарний стиль управління, що є стримувальним чинником 

впровадження форм і методів сучасної парадигми менеджменту;  

 більшість українських менеджерів керується тимчасовими 

короткостроковими цілями; 

 домінантним є короткострокове планування діяльності, небажання і 

невміння стратегічно мислити; 

 ігнорування вітчизняними менеджерами значущості людського 

капіталу, небажання навчати і розвивати персонал; 
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 недостатній рівень як інноваційно-інвестиційної бізнес-свідомості 

так і наукового підходу до управління; 

 немає чітко визначених професійних компетенцій фахівців у 

структурному капіталі більшості організацій; 

 низький рівень корпоративної соціальної відповідальності;  

 незначні наукові дослідження вчених у царині ефективного 

використання управлінських ресурсів для підвищення результативності 

організації . 

Проте зміцнення ринкових відносин, посилення конкурентної боротьби, 

євроінтеграційні економічні процеси спонукають як теоретиків, так і 

менеджерів-практиків до пошуку та запровадження сучасних інноваційних 

технологій управління, зокрема, і методології управління результативністю 

організації.  

Переконливими аргументами необхідності запровадження в практику 

управління українськими менеджерами засобів та інструментів методології 

управління результативністю є її доведені переваги: 

 здатність поширити серед співробітників єдине розуміння місії 

організації та її цінностей; 

 спроможність уточнити уявлення про те, який результат повинен 

забезпечити кожен співробітник і яким чином; 

 гарантія поінформованості співробітників про те, що таке “висока 

результативність” і як її забезпечити; 

 посилення мотивації, залученості й відповідальності співробітників, 

оскільки, завдяки механізму зворотного зв’язку, є можливість заохочувати їх за 

старання і досягнення; 

 змога закласти основу розробки індивідуальних планів розвитку і 

вдосконалення; 

 можливість співробітників відстежувати власну результативність, а 

керівникам – оцінювати результативність підлеглих відповідно до узгоджених 

завдань і стандартів; 
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 стимулювання діалогу про те, що потрібно зробити для забезпечення 

результативності, причому, це завдання вирішується завдяки взаємній згоді, а 

не тиску керівництва [10, с. 32]. 

Автори концепції управління результативністю зазначають, що це справа 

лінійних керівників. Це не методика управління персоналом в арсеналі кадрової 

служби організації. Управління результативністю – управлінська політика чи 

діяльність, що сприймається вищим керівництвом як засіб підвищення 

результативності організації і є інструментом менеджерів, а не відділу 

управління персоналом. До того ж практична реалізація цієї концепції вимагає 

врахування передумов і вирішення низки проблем. Провідні дослідники 

найактуальнішою проблемою визнають готовність і здатність лінійних 

керівників управляти результативністю. “Якщо її не вирішити, впровадження 

управління результативністю закінчиться провалом”, – зазначають вчені  

М. Армстронг, А. Берон [9, с. 33–34].  

Роль лінійного керівника в системі управління результативністю є 

визначальною, і переважно її нав’язати неможливо. Впровадження цієї системи 

лінійними менеджерами має бути їх особистим рішенням, що ґрунтується на 

розумінні переваг управління результативністю для них особисто й для всієї 

організації. Концепція управління результативністю озброює лінійних 

менеджерів засобами, застосування яких є необхідними і достатніми 

передумовами її успішної реалізації: 

 лідерство, починаючи з верхнього рівня; 

 залучення лінійних керівників до розробки та реалізації процесу 

управління результативністю; 

 використання компетенцій в управлінні результативністю як 

ключового показника під час оцінювання результатів праці менеджерів; 

 зворотний зв’язок за методом “360 градусів” або атестація 

керівників підлеглими для оцінювання їх управлінських здібностей з метою 

виявлення та усунення недоліків; 
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 регулярний моніторинг відгуків співробітників щодо управління 

результативністю та усунення недоліків; 

 систематичне навчання навичкам управління результативністю, 

якими повинні володіти менеджери; 

 постійне наставництво та підтримка кожного менеджера, як 

доповнення до формального навчання [9, 10, 134]. 

Варто погодитися з тим, що лідерство є головною і необхідною 

передумовою запровадження системи управління результативністю в 

організації. “Менеджменту організації потрібно відучитися від традиційних 

способів ведення бізнесу. Тепер керувати підприємством варто, орієнтуючи 

себе, своїх клієнтів і постачальників в одному стратегічному напрямку. Роль 

лідера полягає в тому, щоб визначити цей напрямок і мобілізувати людей за 

собою. Між управлінням і лідерством існує велика різниця. Лідерство часто 

визначається як напрямок, приведення у відповідність, розроблення бачення, 

винагорода, ентузіазм, вміння надихнути людей. На противагу цьому 

управління асоціюється з виконанням. Уміння прорахувати ризик і прийняти з 

урахуванням цього ризику рішення розмежовує управління і лідерство. Для 

управління характерно уникнення ризику, лідери йдуть на нього. Ефективне 

лідерство буде досягнуто шляхом усунення ризиків або зменшення їх до 

мінімального рівня з точно розрахованими шансами на успіх. Невпевненість і 

ризик завжди присутні, але їх можна зменшити. Менеджери, що уникають 

ризиків, можуть стати лідерами, якщо будуть відважними, щоб піти на 

прорахований ризик” [134, с. 17–18]. 

На думку російських вчених І. Немировського та І. Старожукової авторів 

праці (“Выдающийся руководитель. Как обеспечить бизнес-прорыв и вывести 

компанию в лидеры отрасли”), “…щоб стати видатним лідером, який поведе за 

собою людей і виведе компанію на провідні позиції, вам необхідно зрозуміти 

суть і знайти для себе відповіді на три основні питання: 

1. Що є найважливішим і навіть єдино важливим для зростання 
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вашого бізнесу? 

2. Які якості лідерів та ваших співробітників вам потрібні в команді? 

За якими критеріями їх відбирати? Що у кожного з ваших працівників буде 

виходити робити найкраще і чим він готовий займатися з повною віддачею сил? 

3. Як організувати роботу компанії і ваших людей так, щоб досягти 

максимуму віддачі, які моделі поведінки і переконання сформувати, змінити 

або зміцнити для досягнення цієї найважливішої мети?” [181, с. 13-14] 

Система управління результативністю відмінно працює, якщо нею 

займаються компетентні менеджери. Ті, хто не повною мірою відповідає 

поведінковим вимогам до їх посади, зазнають труднощів, оскільки в межах 

цього підходу повинні приймати певні рішення ділового характеру і розумно їх 

обґрунтовувати.  

Варто зазначити, що питання формування відповідних професійних 

компетенцій менеджерів активно обговорюються в науковій та науково-

практичній літературі як зарубіжними, так і вітчизняними вченими. Зокрема, 

дослідження компетенцій менеджерів та факторів, що їх забезпечують, 

провадять українські науковці А. Алексюк, О. Бєлєнкова, І. Бех, М. Євтух,  

І. Прокопенко, О. Романовський, Л. Холод та ін.; компонентний склад 

компетентності фахівця з управління та окремих складових професіоналізму 

сучасного менеджера, а саме: комунікативної – Г. Данченко, В. Черевко; 

організаторської – М. Байрамукова; правової – В. Олійник; іншомовної –  

Л. Волков; психологічної – Л. Возняк.  

Зарубіжні вчені М. Вудкок та Д. Френсіс в роботі “Розкутий менеджер” 

сформулювали одинадцять базових характеристик, необхідних для умілого та 

ефективного керівника в сьогоднішніх умовах організації бізнесу, а саме: 

здатність керувати собою, розуміти особистісні цінності, мати чіткі цілі, 

звертати увагу на постійне особистісне зростання, мати розвинені навички 

вирішення проблем, бути винахідливими, здібними до інновацій, володіти 

високою здатністю впливати на оточення, знати сучасні підходи до управління, 

мати хист до керування, вміння навчати підлеглих, моделювати та формувати 
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ефективні робочі групи [63].  

Багато хто вважає, що вміння ефективно керувати – це якийсь дар згори, 

харизма, риси характеру і ще багато всього, тільки не професійні навички. 

Якщо ж оцінювати роботу керівника з погляду висунутих до неї вимог, можна 

сказати, що вона полягає в одному – забезпеченні необхідних результатів. Чим 

би керівник не займався, від нього завжди потрібно досягнення результатів – 

зростання рентабельності, збільшення ринкової частки бізнесу, забезпечення 

конкурентоспроможності бізнесу і т. д. 

Проблема полягає в тому, що завдяки одним знанням і таланту без 

щоденних цілеспрямованих дій домогтися значних успіхів у роботі компанії 

неможливо. Інтелект, уява, інформованість, харизматичність – безумовно, 

відмінні якості, але корисні вони тільки в тому випадку, коли втілюються в 

конкретні результати. Самі по собі всі ці якості свідчать лише про можливості 

менеджера – його потенціал, якщо його не доповнювати наполегливою 

роботою, так і залишиться нерозкритим. Професіоналізм людей залежить не від 

того, що вони знають або ким є, а від того, що вони роблять. Як говорив Томас 

Едісон, геніальність – це 1% таланту і 99% праці. Що стосується харизми, 

звичайно, вона дає свої переваги, але не є ключовою для розвитку 

менеджерських якостей. Адже робота керівника – це не змагання в 

популярності. Швидше навпаки, це здатність приймати і втілювати в життя свої 

рішення, і більша частина з них – важкі і непопулярні, які багато керівників не 

люблять приймати. “Кому сподобається постійне впровадження чогось “нового 

і прогресивного”, підвищення продуктивності і/або звільнення людей?” – 

зазначають російські вчені І. Немировський, І. Старожукова.  

На їх думку, “…вміння ефективно керувати – це не вроджена якість, а 

навик, якого можна і потрібно набути в процесі роботи. В управлінні, так само 

як і в спорті або будь-якій іншій справі, є свої базові прийоми, навички і 

принципи – фундамент, на якому будується менеджмент як професія. І як в 

будь-якій іншій професії в менеджменті є свої стандарти” [181, с. 120]. 

Професійна діяльність лінійного менеджера сучасних українських 
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підприємств вимагає спеціального аналізу її структури та функцій, характеру 

посадових завдань, організування адекватної системи підготовки та 

самопідготовки, розвитку професійно важливих якостей. Водночас формування 

професійних управлінських компетенцій як під час підготовки фахівців 

вищими навчальними закладами України, так і в процесі розвитку персоналу 

організацій безпосередньо пов’язане з ринковою конкуренцією, новими 

вимогами на ринку праці, знаннями з менеджменту, інтелектуальної власності, 

економіки, інформаційних технологій і вимагає відповідних професійних умінь 

і навичок.  

Сьогоднішній бізнес потребує появи нової генерації менеджерів-

професіоналів різних рівнів управління, здатних повною мірою акумулювати 

весь ринковий, структурний та інтелектуальний потенціал організації та 

сфокусувати його на реалізацію її стратегії відповідно до реалій 

гіпердинамічного бізнес-середовища. До того ж нині вітчизняний ринок 

управлінської праці не здатний забезпечити бізнес-потреби менеджерами з 

достатнім рівнем професійних компетенцій, що пов’язано із системними 

дисфункціями системи вищої освіти України: 

 комерціалізація освітянських послуг, що зумовила втрату зв’язку 

між системою вищої освіти України і реальним бізнесом;  

 низькі зовнішні/внутрішні стандарти освітянської сфери;  

 високий рівень “іміджевого попиту” населення на вищу освіту та її 

доступність через значну кількість ВНЗ;  

 формальний підхід до впровадження вимог Болонської декларації 

та потреб сучасного бізнес-середовища; 

 практична підготовка студентів має формальний характер, оскільки 

працедавці не мотивовані та не зацікавлені в якісній співпраці з навчальними 

закладами. 

У кінцевому результаті взаємозв’язок між бізнесом та вітчизняною вищою 

освітою повністю втрачено – з одного боку, бізнес не може чітко визначити, які 

професійні компетенції менеджерів необхідні для ефективного управління, а з 
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іншого боку, система вищої освіти України готує здебільшого незатребуваних або 

частково затребуваних на ринку праці України менеджерів. У цьому випадку 

ініціативу щодо визначення та обґрунтування професійних компетенцій фахівців 

має взяти на себе наука. Шляхом наукового обґрунтування практичних потреб 

реалій сучасного бізнес-середовища можна виокремити необхідні та достатні 

вимоги до професійних компетенцій сучасного менеджера: з одного боку, лінійний 

менеджер повинен мати і вміти користуватися достатнім професійним 

інструментарієм у конкретній предметній області (відповідно до сфери діяльності 

компанії) – це базові професійні компетенції, а з іншого боку, менеджер має 

володіти спеціальними професійними компетенціями у сфері інформаційних 

технологій і систем (ІТ&С) та відповідним рівнем комунікаційних компетенцій 

(зокрема компетенцій ділового спілкування та міжособистісних взаємовідносин, 

лінгвістичних і соціальних компетенцій, компетенцій емоційного інтелекту тощо 

(рис. 3.1). 

 
Рис. 3.1. Структура професійних компетенцій менеджера 

(адаптоване джерело [220]) 

Рис. 17.1. Базис професійних 
компетенцій менеджера 

Рис. 17.2. КМ-орієнтований кластер 
професійних компетенцій менеджера 
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Таким чином, необхідний (мінімальний) рівень професійних компетенцій 

сучасного менеджера лінійного рівня управління неодмінно складається із 

комплексу:  

 базових управлінських компетенцій (професійних, інтелектуальних, 

ситуативних, соціальних компетенцій);  

 елементарних компетенцій ІТ&С – грамотності (компетенції у 

сфері Іnternet, телекомунікацій, роботи з оргтехнікою, навички роботи 

принаймні в одній автоматизованій інформаційно-аналітичній системі ЕRР-

класу тощо);  

 ключових комунікаційних компетенцій (базові навички СRМ-

технологій, вільне володіння щонайменше однією іноземною мовою тощо). 

Достатній рівень професійних компетенцій менеджера середнього та 

вищого щаблів управління вимагає наявності корпоративних компетенцій 

відповідно до рівня організаційної зрілості компанії, етапу її життєвого циклу 

та кваліфікаційних характеристик професійної діяльності (рис. 3.2) [220]. 

 

 

 
 

(адаптоване джерело [220]) 

Рис. 3.2. Корпоративні компетенції менеджера за етапами ЖЦП 
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У випадку корпоративних компетенцій модель професійних управлінських 

компетенцій становить КМ-орієнтований кластер (рис. 3.1), у якому раціонально 

поєднуються знання, вміння, досвід, інтелектуальні, соціально-орієнтовані та 

психофізичні здібності конкретного індивіда. Отже, вихід із ситуації, що склалася, 

можливий тільки шляхом адекватних науково-обґрунтованих якісних змін у 

системі вищої освіти України, що ґрунтуються на орієнтованому на знаннях 

компетентнісному підході до визначення та стандартизації професійних 

компетенцій фахівців. Безумовно, що такі зміни не можливі без участі головних 

споживачів освітянських послуг – вітчизняних організацій. Без сумніву, навчальний 

процес вищої школи має стати невід’ємним структурним елементом сучасного 

бізнесу, що безперечно сприятиме адекватному виокремленню та кристалізації 

моделей професійних компетенцій менеджерів. Викликає інтерес піраміда 

професійних компетенцій компанії за організаційно-посадовими рівнями, 

розроблена українським науковцем В. Приймаком (табл. 3.1).  

Таблиця 3.1  

Піраміда професійних компетенцій компанії за організаційно-посадовими 

рівнями (адаптоване джерело [220]) 
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Проте сумнівним є надання топ-менеджменту виконання функцій 

оперативного менеджменту, адже це прерогатива менеджерів низового рівня 

управління. Також, на наш погляд, не зовсім доречним для фахівців управління 

є лідерство, адже, предметом їх професійної діяльності є інформація. До того ж 

ми вважаємо, що для лінійного менеджменту обов’язково притаманна функція 

мотивації. Оскільки нами обґрунтована доцільність впровадження 

українськими менеджерами в практику їх професійної діяльності концепції 

управління результативністю, то модифікована нами матриця професійних 

компетенцій управлінських працівників компанії матиме такий вигляд (табл. 

3.2): 

Таблиця 3.2  

Матриця професійних компетенцій менеджерів за рівнями управління  

(власна розробка) 
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філій  

Менеджери за 
напрямами  + + + + + + - функціональних 

груп  
Менеджери 
проектів   + + + - - + - робочих груп  

Лінійний 
менеджмент  + + + + + + - працівників 

Фахівці  + - - - - - - власною  
 

Дослідження вчених переконливо свідчать, як важливо для 

життєздатності політики управління персоналом (як, втім, і будь-якого іншого 

бізнес-процесу), щоб лінійні керівники схвалювали її і були здатні її втілювати. 
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Як цього добитися? Важливе питання, на яке необхідно відповісти під час  

розробки та застосування процесу управління результативністю, як зазначають 

дослідники становлення системи управління результативністю [9, 10, 134]. 

Переконати лінійних керівників у доцільності управління результативністю 

можна декількома способами: 

1. Активне просування керівниками ідеї про те, що управління 

результативністю є невід’ємною частиною процесу управління організацією 

загалом. Так формується переконаність, що в цьому і полягає грамотний 

менеджмент. 

2. Залучення лінійних керівників до розробки і вдосконалення 

процесів управління результативністю – в складі проектної команди або як 

учасників пілотних досліджень. Їх участь можна розширити за допомогою 

фокус-груп і, в ідеалі, дослідження зворотного зв’язку. 

3. Застосування вміння управляти результативністю як ключового 

критерію під час оцінювання результативності роботи менеджера. 

4. Організування зворотного зв’язку методом “360 градусів” для 

оцінювання здатності лінійних керівників управляти результативністю під час 

роботи зі своїми підлеглими і для виявлення на індивідуальній основі недоліків, 

які потребують усунення. Якщо повномасштабна система “360 градусів” не 

застосовується, то можна запропонувати співробітникам окремо оцінити, 

наскільки добре їх безпосередній керівник справляється з обов’язками щодо 

управління результативністю. 

5. Регулярні дослідження відгуків співробітників на управління 

результативністю, що дозволяють виявити всі недоліки і розробити заходи 

щодо їх усунення. 

6. Систематичне формальне навчання менеджерів необхідним 

навичкам управління результативністю. Воно повинно супроводжувати 

введення нової системи в дію, але дуже важливо ще і вбудувати його в 

програми розвитку менеджерів, особливо майбутніх менеджерів. Вони повинні 

з самого початку засвоїти, що управління результативністю – важливий 
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елемент їх професійних обов’язків, що їм необхідно опанувати цими навичками 

і використовувати їх, а також що їх діяльність буде оцінюватися зокрема і за 

тим, наскільки вони матимуть успіх у вирішенні цього завдання. 

7. Коучинг і допомога менеджерам на індивідуальній основі на 

додаток до формального навчання. Це завдання можуть взяти на себе фахівці з 

управління персоналом, хоча ідеальні коучі та ментори – це досвідчені і 

компетентні в управлінні результативністю лінійні керівники, упевнені 

прихильники цієї системи. 

8. Ділове партнерство відділу управління персоналом і лінійних 

керівників допомагає останнім оцінити значимість управління 

результативністю для них самих і їхніх підлеглих. 

Більшість дослідників проблеми впровадження системи управління 

результативністю організації зазначають, що “управляти результативністю 

складно”. Про це потрібно пам’ятати, створюючи цю систему і приймаючи 

вище перелічені прийоми для розвитку необхідних здібностей у лінійних 

керівників. Цей аспект вимагає постійної уваги. Недостатньо організувати для 

менеджерів одноденний семінар з визначення цілей і проведення атестації. 

Управління результативністю і необхідні для цього навички повинні бути 

невід’ємною частиною початкового і тривалого навчання та підвищення 

кваліфікації менеджерів. Вони мають розуміти, для чого потрібні ці навички – 

особливо, яка від них користь особисто їм у їхній управлінській діяльності і 

досягненні власних цілей. 

Виконавчий директор з управління персоналом однієї консалтингової 

фірми зазначає, наскільки важливі для його організації навчання менеджерів і 

пильна увага до вміння розвивати співробітників як однієї з ключових 

компетенцій: 

 ми приділяємо багато часу навчанню і вдосконаленню менеджерів у 

галузі управління результативністю. Кожен проходить програму коучингу з 

використанням схеми компетенцій; 

 ми активно стимулюємо бажану поведінку; 
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 одна з компетенцій в цій схемі – вміння навчати інших. Відповідно, 

ми оцінюємо менеджерів щодо володіння цією компетенцією за тим, наскільки 

успішно вони розвивають членів своєї команди. 

Важливо не забувати про завдання професійного зростання 

співробітників, але оскільки цей аспект діяльності оцінюється і є однією з 

ключових компетенцій для будь-якого лінійного керівника, він вважається 

важливою частиною функцій менеджера. Очевидно, що одні справляються з 

цим завданням набагато краще за інших. Для тих, хто не справляється, його 

заносять в індивідуальний план розвитку. Наприклад, їм потрібно навчитися 

управляти результативністю, що не відповідає очікуванням, краще визначати 

потреби співробітників у навчанні або розробляти для них індивідуальні плани 

розвитку. 

Процес управління результативністю в кінцевому підсумку є корисним чи 

поганим настільки, наскільки добрі чи погані менеджери, які його здійснюють, 

як зауважують американські вчені М. Армстронг, А. Берон. Одні з них в цьому 

аспекті значно випереджають інших, але ви можете дати їм на допомогу чимало 

інструментів [9, 10]. 

Як зазначають зарубіжні вчені, завдання менеджерів в системі управління 

результативністю полягає в їх умінні ефективно керувати власними командами 

[33, 43, 94, 181, 238]. Тому, на нашу думку, передумовами запровадження 

системи управління результативністю організацій українськими менеджерами є 

не лише наявність лідерських здібностей і навичок професійного управління, 

але і можливість самостійно наймати і формувати команду однодумців – 

виконавців, що, на жаль, не завжди реально в умовах української дійсності. 

Сьогодні керівники, які звикли командувати і тримати все під своїм 

контролем, котрі хочуть бачити в своїх підлеглих фізичну силу, а не мозки, 

стикаються з серйозними проблемами. Зрештою, все роблять люди, а не 

комп’ютери або машини, які виступають лише як засоби досягнення 

результатів. І більшість працівників далеко не в захваті від того, що кожен їх 

крок контролюється. Кращі результати показують люди і команди, які керують 
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самі собою, будучи забезпечені певним напрямом і своєчасним зворотним 

зв'язком. Менеджмент створює вартість і досягає результатів, розвиваючи 

здібності людей [134]. 

Українські практики-менеджери повинні усвідомити, що впровадити й 

налагодити функціонування системи управління результативністю – мабуть, 

одне з найскладніших завдань, яке їм доводилося коли-небудь вирішувати. 

Створюючи систему управління результативністю, менеджерам насамперед 

варто враховувати інтереси співробітників й інформувати, в який спосіб це буде 

зроблено. Можна організувати спеціальні тренінги та програми з підвищення 

лояльності та поліпшення комунікації. Ці програми мають першочергове 

значення для ефективного впровадження та використання системи управління 

результативністю.  

Вирішення цього завдання є можливим з погляду зацікавлених сторін. 

Цей підхід передбачає, що розходження інтересів можливе, і реалізується 

згідно з принципами моральності та справедливості. Керівництву необхідно 

прислухатися до думок усіх зацікавлених осіб і діяти відповідно. Але й 

керівництво – зацікавлена сторона, і було б нерозумно вимагати від 

менеджерів, щоб вони відмовилися від права мати власні очікування і 

здійснювати ту чи іншу стратегію. Тому процес управління результативністю 

повинен ґрунтуватися на таких моральних принципах: повага до особистості; 

взаємна повага; справедливість процедури; прозорість прийняття рішень.  

Як зазначають російські вчені І. Немировський, І. Старожукова, “в основі 

управління результативністю лежить розвиток довірливих, плідних, і в той же 

час взаємно вимогливих відносин, при яких будь-які проблеми можна 

обговорювати відкрито і на благо результатів. Результати досліджень 

показують, що найбільше результативність співробітника залежить від того, які 

у нього стосунки з безпосереднім керівником. Причому абсолютно ніякого 

значення не має, працює співробітник в одній з найбільших міжнародних 

компаній або в компанії зі штатом у 30 осіб” [181, с. 49]. 
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Менеджерам необхідно зміцнювати управління результативністю 

комплексом цінностей та баченням, яке пояснювало б співробітникам, якого 

ставлення до себе і керівництва своєю роботою вони можуть очікувати. Багато 

співробітників українських організацій пов’язують управління 

результативністю з цінностями організації і бачать відображення цього 

комплексу в поведінці, яку очікують від своїх менеджерів. 

Менеджери мають ясніше уявляти, як у співробітників формується 

почуття своєї індивідуальності, особливо, що є його первинним джерелом. Що 

його формує – організація, в якій працює людина, його команда, професія або 

клієнти? Відповідь на це питання орієнтуватиме менеджерів, які чинники 

стимулюють його краще працювати, а головне – охоче ділитися знаннями та 

досвідом задля досягнення цілей і завдань організації.  

Становлення будь-якої нової системи вимагає дуже ретельного і 

всебічного аналізу справжніх потреб організації та посильних для лінійних 

керівників і співробітників заходів задоволення цих потреб. Крім того, потрібно 

регулярно перевіряти, як функціонує система, щоб переконатися в її 

відповідності потребам бізнесу, і робити це за допомогою оцінювання 

результативності працівників і зворотного зв'язку. Нарешті, не можна забувати 

про забезпечення лояльного ставлення до нової системи: вона повинна 

сприйматися усіма – і менеджерами, і підлеглими – як справедлива та єдина для 

всіх. Дослідники проблеми впровадження системи управління 

результативністю стверджують, що на практиці часто відбувається 

ототожнення цієї системи з абсолютно механічними системами атестації чи 

рейтингу з метою оплати за результатом. Оцінювання – та сама сфера, в якій 

управління результативністю часто зазнає провалу. Лінійні менеджери повинні 

переконатися у вагомості обраних критеріїв оцінювання успіху своїх 

співробітників. Інакше виникне неминучий розрив між риторикою і реальністю 

– між заявами про нову систему і тим, чого насправді вдається досягти з її 

допомогою.  
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Менеджер, який не вникає в результати роботи людей, не оцінює і не 

диференціює їх, відповідно, не диференціює і оплату праці, є знахідкою для 

малоефективних працівників. Керівники з таким підходом сприяють тому, що 

співробітники з незадовільними результатами роботи отримують стільки ж, що 

і працівники, які досягають кращих результатів. Неефективним співробітникам 

комфортно в організаціях, де менеджер не звертає увагу на їх незадовільну 

роботу, не чіпає їх, і можна довго отримувати зарплату нарівні з кращими 

працівниками. Іноді проблема неефективної діяльності дійсно пов’язана з тим, 

що людині байдужа її робота: їй однаково, виконає вона її чи ні, наскільки 

якісно та ефективно. Але частіше проблема неефективності та низької 

старанності людей виникає через те, що у людини існують якісь проблеми і 

перешкоди на шляху досягнення результату.  

Своєю чергою, високоефективні співробітники не зможуть працювати з 

керівником, який не розуміє, хто з працівників, що робить і яких результатів 

досягає. Чи не оцінює, наскільки великий вплив окремих співробітників на 

результати компанії або відділу, відповідно, не заохочує високоефективних 

людей. Ефективні співробітники завжди шукають сильних менеджерів, які 

допоможуть їм досягти успіху й отримати гідну винагороду. Сильні, завзяті 

керівники, немов магнітом, притягують хороших працівників. Крім оцінювання 

результатів роботи і визнання заслуг, співробітники не хочуть, щоб керівник 

був холодним і розважливим бізнесменом, вони хочуть, щоб він дбав, бажаючи 

змінити їхнє життя на краще [181]. 

Лінійним менеджерам потрібно враховувати й етичний аспект управління 

результативністю, що розкривається найбільше в оцінці досягнутого рівня 

результативності. Основними чинниками, що визначають справедливість 

процедур оцінювання результативності працівників є: належна увага до 

погляду співробітника, усунення особистої упередженості або симпатії до 

нього, застосування одних і тих же критеріїв оцінювання до всіх співробітників, 

швидкий зворотний зв’язок зі співробітниками щодо прийнятих рішень і 

вичерпне пояснення причин прийняття конкретного рішення. 
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Впровадження системи управління результативністю лінійними 

менеджерами супроводжують такі типові перешкоди і помилки: ігнорування 

системних факторів; неузгодженість процесу оцінювання; помилкове 

зосередження на фінансову винагороду; розгляд методології управління 

результативністю як інструменту деспотичного або репресивного контролю. 

Необхідно довести до відома лінійних менеджерів, що під час оцінювання 

результативності працівників вони мають враховувати не тільки результати, але 

й умови, в яких ці результати досягалися, і вплив системи, в якій виконувалася 

робота, та інші зовнішні фактори. Водночас визначальними факторами є: якість 

керівної роботи менеджерів та їх зацікавленість у розвитку своїх підлеглих. 

Для забезпечення та підвищення індивідуальної результативності 

конкретного працівника лінійним менеджерам науковці рекомендують: 

1. Конкретизувати очікування від роботи співробітника. 

2. Прищепити відповідальність за результати роботи.  

3. Спонукати планувати свою роботу. 

4. Усунути перешкоди, що заважають виконати цю роботу потрібним 

чином, і забезпечити ресурсами. 

5. Повідомити про відповідні наслідки результатів роботи 

співробітника: заохочення (матеріальні та нематеріальні) працівників, які добре 

виконують роботу, покарання (відсутність бонусів, нематеріальних заохочень) 

тих, які працюють погано.  

6. Забезпечити зворотний зв’язок, що допомагає співробітникові 

взнати, наскільки добре чи погано він працює (це забезпечить 80% результату).  

7. Вивчення передового досвіду та досвіду роботи конкурентів, 

постійне навчання менеджерів на семінарах, вебінарах. 

Отже, управління індивідуальною результативністю є невід’ємною 

частиною процесу управління організацією загалом. Лінійний менеджер є 

фундатором і насамперед організатором процесу управління результативністю. 

Якісне управління результативністю – це інструмент, що допомагає лінійним 

менеджерам більш ефективно здійснювати свою керівну функцію. 
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3.2. Планування індивідуальної результативності працівників 

організації  

 

Процесний підхід був значною віхою у розвитку управлінської теорії, а 

його основні положення застосовуються і дотепер у практиці управління. 

Вперше поняття процесного підходу запроваджене прихильниками 

адміністративно-бюрократичної (класичної) школи, які намагалися описати 

функції менеджера. В межах процесного підходу управління – це процес, що 

складається із комплексу взаємопов’язаних дій – функцій управління, кожна з 

яких своєю чергою складається з однорідних (елементарних) дій, операцій, 

процедур. Функції управління (менеджменту) – сукупність дій та операцій, які 

здійснює менеджмент організації з метою узгодження спільної діяльності її 

працівників у процесі досягнення цілей організації [147, 195, 331]. 

Узагальнюючи наукові підходи до визначення сутності функцій менеджменту, 

можна зробити висновок, що вони відображають зміст управлінської діяльності 

та є результатом поділу і спеціалізації управлінської праці. 

В теорії менеджменту розрізняють загальні та конкретні функції 

менеджменту. Загальні функції менеджменту поділяють зміст управлінської 

діяльності на види робіт за ознакою порядку їх виконання у часі. Загальні 

функції менеджменту з абстрактного стану трансформуються у конкретний 

лише під час управління певними об’єктами, процесами, елементами 

виробничо-господарської діяльності. Поділ функцій менеджменту на загальні 

та конкретні є умовним, оскільки насправді вони не існують окремо одна від 

одної, а тісно переплітаються, взаємно проникають і доповнюють одна одну. 

Водночас загальні функції не відокремлюються, а містяться в кожній 

конкретній функції. 

Послідовники А. Файоля проводили і проводять масштабні дослідження 

для визначення як самого комплексу основних функцій управління, так і їх суті, 

з метою гармонізації перебігу процесу управління. Результати цих досліджень 

мають практичний інтерес, однак єдиного погляду на систему функцій 
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менеджменту поки що не існує. Проте більшість зарубіжних і вітчизняних 

вчених процес управління організацією поділяє на чотири основні функції: 

планування, організування, мотивування, контролювання [68, 147, 169, 198]. 

Невід’ємною складовою процесу управління організацією є управління 

результативністю, як вважають послідовники концепції управління 

результативністю М. Армстронг, А. Берон, Г. Кокінз. [9, 10, 268, 283]. Процес 

управління результативністю має циклічний характер. Але насправді він 

складається з декількох взаємопов’язаних, але необов’язково послідовних 

процесів, що відбуваються протягом року і частково перекриваються. 

Наприклад, атестація за результативністю і планування результативності 

справедливо визначаються як окремі види управлінської діяльності, але можуть 

здійснюватися одночасно. Атестація співробітника за його результативністю в 

минулому з прив’язкою до посадового профілю безпосередньо призводить до 

складання планів на майбутнє також з урахуванням посадового профілю. 

Атестація за результативністю – це не якесь ізольоване завдання, яке 

вирішується на особливих зборах раз на рік або на два роки. Вона є (або 

повинна бути) безперервним процесом, і методи оцінювання, що 

застосовуються на формальних зустрічах з працівниками, варто 

використовувати під час неформальних атестацій протягом всього року. На 

переконання вчених, спрощена модель процесу управління результативністю 

охоплює такі управлінські дії: визначення цілей; управління досягненням цілей; 

порівняння результатів з цілями.  

Проте конкретизація загальних функцій управління організацією щодо 

результативності на засадах процесного підходу дозволяє нам виокремити такі 

складові процесу управління результативністю персоналу організації: 

планування результативності; організування забезпечення результативності; 

мотивування персоналу до забезпечення результативності; контролювання 

досягнутих результатів.  

Схематично процес управління індивідуальною результативністю 

працівників організації поданий на рис. 3.3. 
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Рис. 3.3. Процес управління індивідуальною результативністю 
працівників організації (власна розробка) 

Ре
зу
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та

ти
 

Планування результативності працівників 

Лінійний 
керівник 

 з’ясування очікувань працівника   

 формування угоди про результативність  

 складання індивідуального плану розвитку 

Організування результативності працівників 

 узгодження очікувань працівника з посадовим профілем 

 діагностика компетенцій працівника в межах схеми 
компетенцій організації 

 розробка індивідуального посадового профілю 

 формування  додаткової угоди про способи вимірювання та 
оцінювання результативності працівника  

Мотивування результативності працівників 

 формування мотиваційної структури поведінки працівників  

 формальні атестації та неформальні обговорення 
результативності 

 комплексне поєднання та використання засобів фінансової і 
нефінансової мотивації  

 активізація мотивів працівників і створення спонукальних 
стимулів 

 постійний моніторинг результативності 

 розкриття професійного та особистісного потенціалу та 
його розвиток 

Контролювання результативності працівників 

 забезпечення зворотного зв’язку методом 360 градусів  

 вибір методу оцінювання результативності працівника  

Працівники 

Ц
 і 

л 
і 
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Відповідно першочерговим і головним елементом процесу управління 

результативністю є планування, яке також є процесом і за ознакою виконуваних 

робіт у часі структурується на такі управлінські операції та процедури: 

 чітко визначити цілі й роль управління результативністю;  

 описати способи досягнення цих цілей; 

 забезпечити участь лінійних керівників і рядових співробітників у 

розробці системи;  

 опрацювати формулювання і виконання завдань: в якій вони будуть 

формі, як вимірюватимуться, як індивідуальні завдання пов'язуватимуться з 

корпоративними, як завдання будуть взаємно узгоджуватися; 

 визначити основу для планування результативності; 

 навчити співробітників розробляти індивідуальні плани розвитку і 

вбудовувати їх в систему. 

Низка вчених підкреслює важливість ефективного формулювання цілей 

для процесу управління результативністю: “Це не просто. Іноді мені здається, 

що ми занадто зосереджуємося на ті важливі речі, які маємо “на виході” – 

документації, точності вимірювань і т. д., – на шкоду вирішального фактору “на 

вході” – якісної постановки цілей. Я думаю, ми недооцінюємо навички і знання, 

необхідні для того, щоб сформулювати і потім доносити до персоналу ясні, 

осмислені і повністю узгоджені цілі. Скажімо прямо, можна створити 

найвитонченіший процес оцінки, але якщо основні цілі недостатньо чіткі, то і 

результат буде непродуктивним” [10¸ с. 46].  

Планування результативності – це визначення напрямку розвитку, 

узгодження цільових показників результативності з індивідуальними планами 

розвитку. План показує, що повинно бути зроблено, яким чином і яких 

результатів можна буде досягти. Він має перспективний характер, акцентує на 

діях, які повинні зробити співробітники, щоб розкрити свій потенціал, і 

спонукає їх розширювати межі можливого, усвідомлюючи, на що вони здатні. 

Крім того, план мотивує співробітників, даючи їм можливість досягати 

визначених цілей і вдосконалюватися, гарантуючи визнання їх досягнень. Але 
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так само він враховує і розвиток людей, сприяє їм у навчанні, забезпечує 

необхідну підтримку як в поточному періоді, так і в майбутньому.  

План визначає напрямок розвитку на основі очікувань від кожного 

співробітника: що йому треба знати і вміти, як він повинен поводитися, щоб 

виконувати безпосередні обов’язки, а також розвивати свої навички та 

компетенції. Очікувані результати праці, вдосконалення знань і підвищення 

результативності узгоджуються з працівником.  

Лінійним менеджерам необхідно сформулювати та озвучити свої 

очікування від роботи кожного працівника та дійти згоди про взаємні 

очікування не лише з підлеглими, але й з власними безпосередніми 

керівниками. Потрібно прояснити очікування один одному. Найпоширеніша 

причина провалу керівників – відсутність попередніх домовленостей про те, що 

вони очікують від підлеглого. Кожен керівник повинен розуміти потреби свої 

працівників й усвідомлювати, що всім їм притаманні загальні бажання і 

прагнення: бути успішними та гідно оціненими; професійно рости й навчатися; 

бачити перспективи професійного зростання; бути самостійними з незалежним 

мисленням; вміти працювати в команді та інше [181]. 

У плані також зазначають, як саме менеджери будуть забезпечувати 

підлеглим необхідну допомогу і здійснювати керівництво. Процес орієнтований 

на перспективу, хоча аналіз останніх даних результативності може стати в 

нагоді під час виявлення актуальних потреб у розвитку. За підсумками цього 

досягається угода про результативність – початок циклу управління 

результативністю. 

Угода про результативність – підсумок процесу планування. Це результат 

спільного обговорення того, які очікування організація пов’язує з індивідом, і 

досягнення згоди з цього питання. Угоди про результативність ґрунтуються на 

результатах атестації. Оцінка досягнутого дозволяє сформулювати подальші 

вимоги до співробітника. Ці два процеси можуть здійснюватися одночасно під 

час бесіди працівника з менеджером. Крім того, на угоди про результативність 

впливають плани або стратегії організації. Ними визначаються цілі або 
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завдання відповідно до ієрархії, які мають втілитися в індивідуальні завдання 

або дії. 

В угодах формулюються очікування – результати, які повинні бути 

досягнуті, і навички, знання та досвід, необхідні для цього. Також 

узгоджується, за якими критеріями буде оцінюватися результативність і які 

фактичні дані послужать основою для визначення рівнів компетенцій. Дуже 

важливо задати і узгодити ці критерії на першому етапі. Менеджери і рядові 

співробітники спільно, а команди колективно будуть користуватися ними для 

контролю ходу процесу і демонстрації досягнень. В угоді про результативність 

фіксується узгоджений напрямок розвитку і формується основа для 

вимірювань, зворотного зв’язку, оцінювання та розвитку співробітників у 

процесі управління результативністю. 

Менеджерам необхідно працювати над підвищенням продуктивності 

праці співробітників та їх постійним професійним зростанням і розвитком. Для 

обговорення перспектив кар’єрного росту та очікувань співробітника 

менеджерам необхідно зустрітися з кожним працівником. В провідних 

компаніях кожен співробітник має план власної кар’єри. Йому відома його 

вартість і цінність як фахівця. Він знає, як йому потрібно розвивати себе і які 

кроки необхідно здійснити для подальшого кар’єрного зростання. Коли 

співробітник знає, які перспективи він має і що йому потрібно робити для того, 

щоб досягти більш високих посад, його це мотивує іноді більше, ніж банальне 

підвищення зарплати. 

Управління очікуваннями здійснюється на основі угоди між менеджером 

і співробітником. У процесі планування результативності очікування 

формулюються у вигляді цілей. Угода описує цілі роботи співробітника і 

способи вимірювання результатів цієї роботи. Після появи такої угоди 

складається план, що виконується протягом року, а потім проводиться 

оцінювання його виконання. Цілі розвитку в плані можуть бути кількісними 

(вимірювані цільові показники), вираженими в досягненнях (цільові закінчені 

ініціативи), або якісними (очікування від поведінки). Вони можуть 
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пов'язуватися з роботою, наприклад, описувати виконання вимог посадової 

інструкції (цільові результати). Навпаки, особистісні цілі описують цільовий 

розвиток або навчання співробітника. Їх доповнює перелік дій, які працівник 

повинен зробити, щоб удосконалити свої знання і навички, розкрити потенціал 

і підвищити результати власної праці або змінити поведінку певним чином. 

Очікування повинні визначатися на основі посадового профілю, в якому 

описується суть посади і вказуються складові кінцевого результату роботи на 

цій посаді. Крім того, в посадовому профілі повинні бути перелічені 

компетенції (знання і навички), необхідні для виконання посадових завдань, і 

будь-які конкретні вимоги до поведінки співробітника в межах схеми 

компетенцій організації. 

Таким чином, процес починається на етапі планування результативності з 

аналізу і, якщо є потреба, зміни поточного посадового профілю або створення 

нового. Для кожної складової кінцевого результату обговорюються і 

узгоджуються очікування і всі конкретні цільові показники або завдання, зміни 

в поведінці або вимоги в плані розвитку/навчання, пов’язані з цими областями. 

Для досягнення угоди можна звертатися до схеми компетенцій у зв’язку з будь-

якою зміною у вимогах до поведінки і рекомендаціях щодо їх виконання. Може 

виникнути потреба у подальшому навчанні. Тоді підсумком обговорення стає 

додаткова угода про способи вимірювання та оцінювання результативності в 

цій області. Це складна, але життєво важлива частина процесу. Необхідно 

узгодити, яким чином і за якими показниками буде вимірюватися 

результативність, або яким способом, на підставі яких фактів співробітник 

зможе підтвердити, що добре виконав роботу [9, 10]. 

У процесі планування результативності розробляється і узгоджується 

індивідуальний план розвитку співробітника. Це план дій, який буде 

виконуватися за підтримки безпосереднього керівника і всієї організації. Він 

може охоплювати формальне навчання, але набагато важливіше, щоб він містив 

більш широкий спектр розвиваючих заходів, зокрема, можливості самостійного 

навчання, коучинг, роботу над проектом, розширення зон відповідальності та 
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змістовності роботи. Індивідуальний план розвитку фіксує узгоджені дії щодо 

підвищення результативності співробітника, вдосконалення його знань, 

навичок і компетенцій. Ще важливіше, якщо згідно з планом співробітник 

покладає на себе більш широкі обов’язки, вчиться виконувати різноманітнішу 

роботу. На цій посаді план є елементом політики безперервного розвитку 

співробітників, в основі якої лежить переконання, що кожна людина здатна 

навчитися більшого і зробити свою роботу краще (рис. 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Індивідуальний план розвитку працівника в процесі УРО 

(власна розробка) 
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 за потреби спланувати заходи підвищення низької результативності 

 цілі, для досягнення яких необхідне певне навчання і/або розвиток 

 дефіцит кваліфікації, знань або недоліки в поведінці, які потрібно 
подолати для досягнення мети 
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У професійній літературі триває дискусія про те, хто має розробляти 

індивідуальний план розвитку – самостійно працівник чи його безпосередній 

керівник. Як зазначають російські вчені І. Немировський, І. Старожукова,  

“у процвітаючих компаніях кожен співробітник працює так, ніби діє за 

вивіреним планом створення власної кар'єри. Ваше завдання як керівника 

полягає в тому, щоб спільно з кожним співробітником розробити його 

довгострокові цілі. Це не означає, що ви повинні дати вашим підлеглим 

детальний план просування вперед, – кожен співробітник повинен розробити 

його для себе сам. Багато керівників помиляються, думаючи, що повинні самі 

скласти план розвитку своїх підлеглих. Безумовно, якщо у компанії є стратегія, 

то існують і вимоги з розвитку конкретних компетенцій (навичок і умінь) на 

конкретній посаді в найближчому майбутньому. Ваше завдання як керівника 

полягає не в тому, щоб дати членам своєї команди детальний план руху вперед, 

а в тому, щоб кожен розробив його для себе сам. Саме план професійного 

розвитку, розроблений самим працівником, але з вашою участю, підвищує 

шанси втілити його в життя” [181, с. 68–69]. 

Втім, зарубіжні дослідники проблеми управління результативністю, 

стверджують, що складанням індивідуального плану розвитку повинен 

займатися сам працівник, а якщо виникає потреба, то за допомогою свого 

менеджера. У індивідуальному плані розвитку перелічуються дії, які 

пропонується виконувати працівникові в інтересах свого навчання і розвитку. 

Співробітники самі відповідають за розробку і реалізацію цих планів, проте 

мають можливість вдаватися до допомоги організації або своїх керівників. 

Індивідуальні плани розвитку співробітників також можуть розроблятися 

спеціалізованими центрами розвитку або атестації. Однак діяльність таких 

підрозділів має обмежений вплив на організацію. Тому дослідники проблеми 

управління результативністю вказують на необхідність залучення працівників у 

процеси планування кар’єрного росту і розвитку.  

Складання індивідуального плану розвитку покликане стимулювати 

навчання, забезпечити співробітників знаннями і комплексом широко 
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затребуваних навичок, які допоможуть їм підніматися кар’єрними сходами. 

Необхідно усвідомлювати різницю між складовими такого плану, 

спрямованими на навчання і на розвиток співробітника. Більшість вчених 

вважає, що навчання полягає у збільшенні обсягу знань або в удосконаленні 

наявних навичок, а розвиток – в переході на інший щабель життя або 

професійної діяльності. Першим поштовхом може бути створення, в їх 

термінології, “самоорганізуючої навчальної схеми”. В межах цієї схеми деякі 

організації розуміють навчання широко, охоплюючи всі аспекти саморозвитку 

або передбачаючи такі види навчання, які майже не пов’язані з нинішньою 

роботою співробітника або навіть з його майбутньою кар’єрою. Інші 

обмежуються пов’язаними з поточною роботою навичками і знаннями або 

роблять великий акцент на майбутню кар’єру співробітника і досвід, який для 

цього буде потрібно. 

Індивідуальні плани розвитку найчастіше віддають перевагу поточній 

роботі або кар’єрному зростанню, або їх поєднанню. Рідше на перше місце 

ставиться особистість співробітника. На думку дослідників, індивідуальні 

плани розвитку, зосереджені лише на формуванні навичок, необхідних для 

виконання нинішньої роботи, не викликають зацікавленості у більшості 

працівників. Плани, що відображають ширший погляд на людину і її майбутнє, 

сильніше стимулюють гнучкість і здійснюють на працівників  більший вплив. 

Складання індивідуальних планів розвитку є загальновизнаним 

елементом процесу планування результативності, як зазначають дослідники 

результативного управління організацією. Однак варто зауважити, що в 

практиці вітчизняного управління це переважно рідкість. У кращому разі в 

більшості організацій розробляють індивідуальні плани роботи на рік, квартал, 

місяць, що відображають перелік завдань, доведений до робочих місць 

виконавців централізовано. Таким чином, поглиблене вивчення нами процесу 

планування результативності дозволяє зробити висновок про те, що суттєвою 

його особливістю є планування заходів постійного навчання і розвитку 

працівників як засобів досягнення індивідуальних цілей і цілей організації.  



212 
 

 

Тому, на думку дослідників процесу управління результативністю, 

індивідуальний план розвитку працівника повинен відображати: 

 сфери, в яких досягнуто необхідний рівень компетенцій, але 

бажаний подальший розвиток; 

 цілі, для досягнення яких необхідне певне навчання і/або розвиток; 

 недостатність кваліфікації, знань або недоліки в поведінці, які 

потрібно подолати для досягнення мети. 

Розробка індивідуального плану розвитку дозволяє виконавцям і лінійним 

керівникам: 

 виявити, обговорити і узгодити потреби в навчанні на рік вперед; 

 розподілити за пріоритетом і спланувати відповідні дії; 

 узгодити і визначити терміни оцінювання виконання плану; 

 за потреби спланувати заходи підвищення низької 

результативності. 

Індивідуальний план розвитку – це головний елемент стратегії управління 

результативністю, оскільки він формує стійкі відносини між працівниками і 

менеджментом організації, створює основу для планування та оцінювання 

результативності працівника, команди і всієї організації, для подальшого 

навчання і розвитку, а також забезпечує більшу прозорість шляхів кар’єрного 

зростання, вимог до компетенцій і поведінки на різних посадах і різних рівнях 

управлінської ієрархії. Єдина схема компетенцій допомагає підвищувати 

стандарти і забезпечувати стабільно високий рівень результативності та 

поведінки на будь-якій посаді.  

Алгоритм розробки індивідуального плану розвитку охоплює чотири 

етапи: виявлення потреб у навчанні; пошук способів задоволення цих потреб; 

планування дій; реалізація. 

1. Виявлення потреб у навчанні. Потреби в навчанні визначаються в 

процесі управління результативністю самими працівниками самостійно або 

разом з менеджерами. Водночас результати праці співробітника порівнюються 

з узгодженими планами, оцінюється здатність працівника виконувати їх, 
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проводиться аналіз вимог до компетенцій. Таким чином, висновки спираються 

на розуміння того, що працівник робить, чого він уже досягнув, якими 

знаннями і навичками він володіє та яких потребує. Співробітники можуть 

самостійно оцінити, чого їм не вистачає, щоб отримувати більше задоволення 

від роботи, підніматися кар’єрними сходами і підвищувати свою затребуваність 

для роботодавців. 

2. Пошук способів задоволення потреб. Менеджменту організації 

недостатньо виявити прогалини в знаннях працівників і знайти відповідні 

навчальні курси. Такі курси можуть стати частиною індивідуального плану 

розвитку – але лише другорядною. Набагато важливіші інші розвивальні 

заходи, зокрема: навчання дією; виконання ролі наставника; заочне навчання; 

онлайн-навчання; планові тренінги; навчальне читання; участь в інших 

напрямках діяльності або стажування; участь у виробленні політики; планові 

відвідування спеціалізованої бібліотеки; спостереження за роботою, набуття 

досвіду (освоєння передової практики); особливі завдання і робота над 

проектами; використання навчальних матеріалів, отриманих ззовні; робота з 

наставником. 

3. Планування дій встановлює, що потрібно зробити і як, та містить такі 

складові: 

 потреби в розвитку; 

 очікувані результати (цілі навчання); 

 навчальні та розвивальні заходи, покликані забезпечити досягнення 

цілей; 

 відповідальність за розвиток співробітника (що повинен робити 

кожен і яку підтримку отримувати від свого менеджера, служби управління 

персоналом або інших осіб); 

 часові межі (коли передбачається почати і закінчити ту чи іншу 

діяльність); 

 результат (які заходи щодо розвитку та навчання здійснювались і 

наскільки ефективними виявилися); 
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 практичне застосування (як отримані знання повинні 

використовуватися в організації на практиці). 

4. Реалізація. Відповідальність за виконання плану здебільшого 

покладається на самих працівників. Реалізація індивідуальних планів розвитку 

полягає насамперед в самоврядному навчанні. Але менеджери зобов’язані 

виконувати роль наставника, допомагати і організовувати формальне навчання. 

Також вони повинні забезпечити працівникам можливість реалізувати свої 

індивідуальні плани розвитку, а для цього може знадобитися на якийсь час 

звільнити їх від посадових обов’язків для завершення навчання.  

Вимога лінійного менеджера підготувати індивідуальний план розвитку. 

Більшість менеджерів очікують від кожного працівника, охопленого процесом 

планування навчання, що він складе і реалізує індивідуальний план розвитку. 

Деякі дотримуються реалістичного погляду, і далеко не кожен співробітник 

відчуває потребу або бажання брати участь у складному плануванні і проявляє 

чималу гнучкість в цьому питанні. 

Інші стимулюють і підтримують планування співробітниками свого 

розвитку, але не оголошують його обов’язковим. Вони побоюються жорстко 

вимагати бланків, вважаючи, що це суперечить принципу самоврядного 

навчання. Ці менеджери організації вважають своєю метою допомогти 

співробітникам зрозуміти, скільки переваг цей процес забезпечить особисто їм, 

і переконати їх, що начальники і організація загалом допоможуть їм в 

досягненні як професійних, так і особистих цілей. 

Навіть якщо менеджери організації розуміють, що частина працівників не 

прагне до кар’єрного зростання, вони можуть активно стимулювати їх до 

освоєння наявних можливостей. “Ми помітили: як тільки працівник розуміє, що 

здатний на більше, то відчуває прагнення до подальшого зростання. Однак ми 

не схильні недооцінювати і внесок тих працівників, хто всього лише хоче 

робити свою нинішню роботу і робити її добре”, – зауважують дослідники 

проблеми управління індивідуальною результативністю працівників [10]. 

Сформувати план індивідуального розвитку допоможе лише грамотно 
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побудована віч-на-віч бесіда, як вважають російські вчені І. Немировський,  

І. Старожукова. Поспілкувавшись з працівником, попросіть його сформувати 

особисті цілі, які необхідно вписати в його власну книгу цілей. Це може бути 

звичайний зошит, де записані всі його цілі і необхідні дії щодо кожної з них. 

Причому дії для досягнення цілей повинні виконуватися щоденно. 

Співробітник має вибрати одну-дві пріоритетні цілі на найближчий період і 

працювати над їх досягненням кожен день. Для кожної цілі повинні бути 

визначені показники, які будуть свідчити про ступінь досягнення мети. Це 

будуть зобов’язання, які співробітник бере на себе, зокрема з професійного 

розвитку і зростання. 

Отже, керівник повинен провести спілкування віч-на-віч з працівником, 

щоб з’ясувати його цілі і прагнення. Керівник повинен з’ясувати у кожного 

співробітника інформацію не тільки про те, як працівник бачить свою кар’єру і 

особистісний розвиток, а й про те, як поліпшити роботу команди, в якій він 

працює, і свою особисто. Перелік основних питань наведено в Додатку Д.  

Індивідуальний план розвитку може мати вигляд бланка, в якому 

необхідно заповнити такі пункти: 

 цілі кар’єри із зазначенням середньострокових і довгострокових 

стимулів, безпосередньо пов’язаних з роботою цього співробітника; 

 життєві цілі (що надихає людину); 

 професійні цілі (що спонукає співробітника професійно 

розвиватися на його нинішній посаді в короткостроковій і середньостроковій 

перспективах); 

 завдання і очікуваний результат навчання та розвитку; 

 заплановані дії із зазначенням часових меж; 

 необхідна допомога; 

 докази того, що захід було здійснено. 

У бланку потрібно залишити місце для записів, де у вільній формі може 

бути описано, як навчання вплине на досягнення цілей і мотиви людини в цей 

момент, в найближчому майбутньому і у віддаленій перспективі. 



216 
 

 

Відповідальність за складання індивідуальних планів розвитку. Більшість 

науковців підкреслює, що головна відповідальність за виконання плану і 

повноцінну участь в ньому працівника лежить на ньому самому. Але значна 

частина менеджерів організацій розуміє, що в тій чи іншій мірі всі працівники 

потребують стимулювання, керівництва і допомоги. Менеджери не повинні 

спокійно спостерігати, як їхні підлеглі вибиваються з сил, вирішуючи 

непосильне завдання. Їх власна роль за потреби допомагати в підготовці і 

реалізації індивідуальних планів розвитку працівників. Від них вимагається: 

 сприяти виробленню практичних і реалістичних планів; 

 підтримувати співробітників у їх прагненні вчитися і розвиватися; 

 в потрібні моменти забезпечувати зворотний зв’язок; 

 якщо виникає потреба, виконувати роль наставника; 

 спонукати співробітників розширювати кругозір і вказувати їм на 

наявні можливості розвитку. 

Науковці зауважують: “…привчіть всіх співробітників планувати свою 

роботу на рік, місяць, тиждень і кожен день. Для цього нехай кожен підлеглий 

спланує ключові завдання професійного розвитку і цілі особистого розвитку на 

рік. Далі ці цілі повинні бути розбиті на щомісячні плани. Потім кожен 

співробітник планує свій найближчий тиждень. Періодично, здійснюючи 

прогулянки по офісу, перевіряйте плани на день (тиждень) своїх підлеглих. 

Робіть це до тих пір, поки у кожного не з’явиться план на день. Вам може 

знадобитися до шести місяців скрупульозної дисципліни, щоб кожен 

співробітник щодня виконував заплановані завдання. 

Шість простих порад з планування дня: 

1. Ваш щоденний план справ повинен включати пріоритетні завдання. 

2. Визначте, скільки часу ви витратите на кожен з них. 

3. Виділіть для кожного завдання певний час. 

4. Починайте з виконання найбільш важливих і складних завдань. 

5. Виконуйте всі завдання до кінця. 

6. Залиште резерви часу, тобто з восьми робочих годин плануйте не 
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більше шести, а дві години залишайте у вигляді резерву. 

Протягом дня можуть виникнути неочікувані завдання, що вимагають 

негайного вирішення. Саме тому необхідно мати одну-дві вільних години в 

день, щоб непередбачені питання не вирішувалися за рахунок заздалегідь 

запланованих справ” [181]. 

Важлива роль відводиться і кадровій службі організації. Вона покликана 

швидше надавати підтримку, ніж керувати. Вона може надати працівникам 

допомогу, надавши їм навчальні матеріали, засоби і можливості, організовуючи 

моніторинг результатів, рекомендуючи кращі методи навчання, доступні 

матеріали і курси (наприклад, онлайн і заочне навчання), а також забезпечуючи 

функціонування центрів підтримки освіти. 

Впровадження індивідуальних планів розвитку зазвичай може 

супроводжуватися труднощами. Адже річ не у тім, щоб написати ще один 

бланк для атестації за результативністю і роздати працівникам заповнювати 

його. Недостатньо і надрукувати інструкцію з надією, що працівники самі у 

всьому розберуться. 

Менеджери, лідери команд і працівники – всі повинні навчитися 

планувати індивідуальний розвиток. Вони мають разом вирішувати, як буде 

функціонувати цей процес і яка роль відводиться кожному. Кожен повинен 

усвідомити вигоди особисто для себе. Лінійні менеджери організації повинні 

зрозуміти, що працівникам потрібні час і допомога, щоб звикнути до нової 

культури, в якій на них покладається більше відповідальності за власний 

розвиток. Дуже важливо пояснити тим, кого це торкається, як взагалі люди 

вчаться, як визначити потреби в навчанні і чим відрізняються різні способи 

задоволення цих потреб, а також яку користь принесуть можливості, що 

відкриються в результаті навчання. 

Вчені узагальнили професійні рекомендації менеджерам з планування 

роботи з працівниками. Спершу необхідно зібрати про працівників інформацію, 

яка допоможе краще зрозуміти їх потреби і прагнення. Далі – виділити декілька 

годин і продумати, як будете розвивати кожного підлеглого в поточному році. 
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Цю інформацію потрібно записати в свій план з розвитку підлеглих і внести до 

особової справи співробітників. Потім – провести неформальну зустріч з 

кожним із працівників, висловити свою щиру зацікавленість в їхній 

професійній діяльності, встановити з ними особисті взаємини. 

Довгостроковий успіх менеджера неможливий без якісної роботи 

підлеглих. А високі результати кожного з них дуже сильно, набагато сильніше, 

ніж можна припустити, залежать від щирої уваги і схвалення керівника. Тому 

менеджерам радять більше спілкуватися зі своїми працівниками. Індивідуальні 

зустрічі менеджера з підлеглими повинні бути впорядкованими, короткими, 

прямолінійними і простими. Водночас варто пам’ятати, що частота і тривалість 

зустрічей – постійно мінливі показники [180, 272].  

Потрібно приділяти працівникам достатньо уваги, але не захоплювати 

надмірною педагогічною діяльністю в тих випадках, коли це абсолютно не 

виправдано, коли зрозуміло, що результатів від цієї людини на цьому місці 

ніколи не буде. Ще один ключовий фактор успіху у взаєминах зі 

співробітниками – помірність чи поміркованість. Не варто перегинати палицю і 

з будь-якого приводу проводити зустрічі. Потрібно знайти оптимальний баланс 

і точно визначити час, який необхідно виділяти на спілкування зі 

співробітниками. Це може бути формальне і неформальне спілкування: 

обговорення і контроль робочих завдань та проведення неформальних 

зустрічей і бесід. 

Менеджерам рекомендують скласти план першочергових дій, який 

повинен передбачати: 

1. Перелік співробітників і завдання щодо роботи з ними. 

2. Час для неформальних бесід з кожним працівником. 

3. Неформальне виявлення мотивуючих факторів, особистих інтересів. 

4. Обговорення довгострокової перспективи їх роботи і цілей, які вони 

перед собою ставлять. Зв’язок їх цілей і завдань із цілями бізнесу. 

5. Індивідуальний план розвитку (ІПР) для кожного співробітника. 

6. Можливості та права “вимагати виконання взятих зобов’язань”. 
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7. Після з’ясування всього переліченого потрібно постійно запитувати 

себе: “Як я повинен керувати цією людиною?”. 

Можна, наприклад, визначити п’ятьох людей, зміцненню відносин з 

якими треба приділити три наступні тижні. Необхідно записати їх імена, а 

також причини, за якими ви вирішили поліпшити ці відносини, як потрібно це 

робити і в які терміни. Така практика є ще одним аспектом процедури 

формулювання цілей і дуже ефективно працює на зміцнення відносин. 

Основу процесів управління результативністю становить взаємодія їх 

учасників – менеджерів і очолюваних ними працівників, орієнтованих на 

результат. Чималу роль відіграє і те, що роблять співробітники для контролю і 

підвищення результатів своєї роботи. Орієнтований на результат керівник чітко 

розуміє, що щоденні наслідки стратегічної результативності пов’язані зі 

стратегічними, управлінськими та операційними планами. Адже він визнає, що 

плани – не статичні регламенти, підготовлені у відповідь на вимоги 

конкретного бюджетного циклу, вони динамічні та приводять у рух і 

дозволяють контролювати щоденну роботу організації. Вони є документами, 

які дозволяють керівникові управляти кризами, а не дозволяти їм управляти 

собою. Ретельне планування результативності створює середовище, в якому 

ретельна результативність є нормою, а не винятком.  

Працівники орієнтованої на результативність організації розуміють, що, 

хоча стратегічні управлінські плани створюють каркас для операційних планів, 

саме від щоденного виконання операційних планів залежить успіх організації. 

Вони також усвідомлюють, що їхні зусилля мають бути зосереджені на 

добросовісному виконанні операційних планів. Орієнтований на результат 

керівник розуміє ці принципи, акцентуючи на щоденній результативності, але 

водночас утримує її в контексті стратегічного управління. Коли керівники 

вперше ознайомлюються зі стратегічною результативністю, вони часто роблять 

помилку, зосереджуючись на стратегічних зусиллях, а не на операційних. 

Однак вони швидко починають розуміти, що, якщо операційна робота не 
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виконується відповідно до плану, це робить сумнівними стратегічні та 

управлінські плани. 

Таким чином, поглиблене вивчення процесу планування результативності 

дозволяє зробити висновок про те, що він має перспективний характер, 

акцентує на діях, які повинні зробити працівники для розкриття потенціалу, 

мотивує їх, даючи можливість досягати визначених цілей і вдосконалюватися, 

гарантуючи визнання їх досягнень. Суттєвою його особливістю є планування 

заходів постійного навчання і розвитку як засобів досягнення індивідуальних 

цілей.  

3.3. Мотивування працівників в процесі управління 

результативністю 

 

Ґрунтовне вивчення концептуальних засад теорії результативності та 

інструментів її практичної реалізації дозволяє зробити висновок про 

визначальну роль людського фактора. Тому основною функцією процесу 

управління результативністю є мотивація працівників до забезпечення 

індивідуальної та групової результативності. Варто зауважити, що мотивація 

працівників і методологія управління результативністю діалектично 

взаємопов’язані у двох площинах: 

 по-перше, мотивація працівників є необхідною умовою до 

забезпечення індивідуальної та групової результативності;  

 по-друге, своєю чергою дієва система управління результативністю 

мотивує працівників до досягнення цілей організації, тобто є мотиватором 

досягнення цілей організації.  

Як зазначають зарубіжні дослідники, “…правильно організоване 

управління результативністю мотивує працівників, при цьому виступає 

основним компонентом процесу винагородження загалом” [9, 10]. 

Проблеми дієвого і результативного мотивування працівників цікавили 

вчених на всіх етапах суспільного розвитку. Питаннями мотивації праці 

займалися як зарубіжні, так і вітчизняні науковці, зокрема А. Маслоу, Д. Мак-
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Грегор, П. Армстронг, А. Кібанов, І. Баткаєва, О. Мітрофанова, М. Ловчева, 

Ф. Херцберг, Б. Mocнер, Б. Снідерман та інші [101, 103, 127, 137, 166, 167, 174, 

231, 261, 272].  

У процесі історичного розвитку мотивація як економічна категорія 

пройшла два етапи: застосування політики “батога та пряника”; використання 

методів психології і фізіології. Інтенсивне наукове осмислення проблеми 

мотивації трудової діяльності розпочалося із зародженням капіталізму. Одним з 

перших вивчав цю проблему з економічних позицій класик англійської 

політичної економії А. Сміт. На його думку, головним мотивом діяльності 

людини є економічний інтерес, потяг до максимальної економічної вигоди, 

природне бажання поліпшити свій добробут [137]. 

Значний внесок у розвиток теорії і практики мотивації трудової 

діяльності зробили Ф. Тейлор, Ф. Гілбрет і Л. Гілбрет, Г. Емерсон, М. Фоллет, а 

також О. Шелдон, А. Файоль, Е. Мейо. Відомими авторами сучасних теорій 

мотивації на Заході стали А. Маслоу, Ф. Герцберг, Л. Портер, Е. Лоулер, Д. 

Мак-Грегор, Д. Мак-Клелланд, В. Врум та ін. Суттєвий внесок у створення та 

розвиток теорій мотивації зробили й українські вчені. Так, М. Вольський (1834-

1876) вважав за необхідне поліпшувати фізичні, моральні та інтелектуальні 

умови існування людини. Г. Цехановецький (1833-1889) не поділяв 

оптимістичної думки А. Сміта про те, що людина як “економічна особа” завжди 

намагається поліпшити свій добробут власними силами. На його думку, багато 

хто прагне це зробити передовсім за рахунок інших. М. Туган-Барановський 

(1865-1919) одним з перших у світі розробив чітку класифікацію потреб, 

виділивши п’ять їхніх груп: фізіологічні; статеві; симптоматичні інстинкти та 

потреби; альтруїстичні; потреби практичного характеру. Вчений особливого 

значення надавав психологічним почуттям, трудовим традиціям, моральним і 

релігійним поглядам. Він вперше наголошував на значущості духовності в 

розвитку економіки. 

Ретроспективний аналіз формування наукових поглядів на мотивацію 

показує, що їхня еволюція відбувалася в тісному діалектичному взаємозв’язку з 
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розвитком суспільного виробництва, підвищенням якості робочої сили, 

поліпшенням добробуту людей. Той чи інший напрямок, глибина дослідження 

проблем мотивації об’єктивно зумовлювалися визріванням відповідних 

матеріальних передумов у суспільстві. 

Втім, деякі питання щодо визначення основних мотиваторів персоналу 

сучасних українських підприємств потребують подальшого системного 

вивчення. Сучасні підходи до мотивації формувалися під впливом основних 

наукових напрямів. До них належать змістові теорії мотивації, що аналізують 

базові потреби людини, спираючись на них, менеджери одержують можливість 

глибше усвідомити нестатки підлеглих. Увага прихильників процесуальних 

теорій мотивації сконцентрована на вивченні розумових процесів, що 

впливають на поведінку людини, поясненні того, якими способами працівники 

прагнуть до винагороди. Мотивація ґрунтується на двох категоріях: потреби – 

відчуття фізіологічної або психологічної нестачі чого-небудь і винагороди – те, 

що людина вважає цінним для себе. Механізм мотивації, в основі якого лежать 

потреби, зображений на рис.3.5. 

                     
 
                   є основою                                     стають                                                                                                                         
 
 
                                                                                                                                                                                                              

винагороджується          винагороджується                                    дають змогу отримати 
        

                                       
 

Рис. 3.5. Мотиваційний ланцюг “потреби – бажання – винагорода” 

(адаптоване джерело [331]) 

На Заході питанням мотивації працівників надають великої уваги. 

Фактично кожна поважна компанія користується послугами професійних 

консультантів з питань управління персоналом або ж має такого спеціаліста у 

штаті. Як показує практика, витрати на оплату праці штатного психолога 

окупляться в десятки, а то й сотні разів. 

Потреби 

Задоволення Результати 

Бажання 

Дії 

Напруження 
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В Україні на спеціалістів з мотивації донедавна звертали мало уваги. В 

основному мотиваційна робота завершувалася проведенням співбесіди з 

потенційним працівником. Після цього єдиною мотивацією стає заробітна 

платня і покарання за неякісно виконану роботу у вигляді різноманітних 

штрафних санкцій. 

У невеликих і середніх фірмах питаннями підбору та мотивації персоналу 

переважно займається сам керівник або його помічник. На відносини з 

працівниками часто переноситься стара радянська авторитарна модель 

управління, коли керівництво відмежовується від персоналу і зводить свої 

стосунки з працівниками до виплати зарплати за виконання певних функцій. До 

цього додається український варіант раннього капіталізму, який полягає в тому, 

щоб отримати від працівника найбільш можливу вигоду, не вклавши в нього 

нічого. Відповідно персонал втрачає бажання викладатися, а виконує роботу 

рівно настільки, наскільки від них цього вимагає керівництво, щоб не 

загрожували штрафні санкції. Такий підхід навряд чи вестиме до успіху 

підприємство. Швидше навпаки. Єдиним важелем впливу на хорошого 

спеціаліста за такої системи управління є тільки підвищення заробітної платні. 

Проте і це не завжди рятує від втрати цінного працівника. До прикладу, в 

одному з київських банків плинність кадрів становить більше 30 %. Причина 

такої ситуації полягає у зневажливому і грубому поводженні керівництва з 

персоналом, і людей не втримують навіть порівняно високі зарплати [254]. 

Адміністративно-командній системі управління за часів колишнього 

СРСР були притаманні відносини, коли все вирішував тільки керівник, а 

працівник мав лише виконувати його доручення, не висловлюючи своїх ідей. 

Саме з тих часів походить вислів про “покарання за ініціативу”. В успішному 

сучасному бізнесі така форма відносин є неприйнятною. Керівник повинен не 

тільки ставити чіткі завдання своїм підлеглим, але й вміти використовувати їх 

креативний потенціал для розвитку компанії, орієнтуватися у поточних 

потребах і побажаннях працівників, щоб правильно будувати мотиваційну 

систему на підприємстві [254]. 
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Вихід з такої ситуації є, і він полягає в інсталяції принципів і методів 

концепції управління результативністю, яка акумулює в собі ефективну 

систему взаємовідносин між керівництвом та працівниками, а також сучасний 

мотиваційний механізм. Як ми уже зазначили, процес управління 

результативністю й мотивація персоналу діалектично взаємопов’язані: 

мотивація є складовою процесу управління результативністю, а прийоми та 

інструменти концепції управління результативністю своєю чергою є 

мотиваторами поведінки працівників.  

Сутність мотивації в процесі управління результативністю полягає в 

активізації мотивів працівників і створенні спонукальних стимулів, за яких у 

них виникає бажання працювати так, щоб сприяти досягненню цілей 

організації. Суб’єктом процесу управління результативністю є лінійний 

менеджер. Тому лінійним менеджерам передусім потрібно вивчати кожного 

підлеглого, оскільки успішне мотивування повинно бути індивідуальним. Як 

стверджують дослідники проблеми успішної мотивації, “…в мотиваційному 

менеджменті куди більше не дії, а дослідження: якщо хочеш мотивувати 

правильно і ефективно – спочатку досліджуй того, з ким збираєшся працювати і 

мотивуй точно в ціль” [233].  

Для результативного керівництва людьми лінійний менеджер повинен в 

загальних рисах представляти, чого бажають або не бажають його підлеглі, які 

зовнішні і внутрішні мотиви їх поведінки, яке їх співвідношення, можна на них 

впливати і яких результатів від них можна очікувати. Зважаючи на це керівник 

повинен формувати певну мотиваційну структуру поведінки підлеглих, 

розвивати у них бажані мотиви і послаблювати небажані, або здійснювати 

пряме стимулювання їх дій. Співвідношення різних мотивів обумовлюють 

поведінку людей, створюють мотиваційну структуру, яка піддається 

цілеспрямованому формуванню (процес виховання). У кожної людини 

мотиваційна структура індивідуальна і обумовлюється багатьма факторами: 

рівнем добробуту, соціальним статусом, кваліфікацією, посадою, ціннісними 

орієнтаціями тощо [78]. 
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Таким чином, для ефективного керівництва менеджерам передусім варто 

знати і розуміти основні мотиватори працівників для вироблення 

індивідуальних важелів управління. Психологи виділяють шість основних 

мотиваційних типів працівників, які орієнтовані на: гроші, самореалізацію, 

досягнення результатів, стабільність, взаємовідносини, визнання [248].  

Незалежно від індивідуальних мотиваторів, кожен співробітник буде 

мотивований, якщо виконувана ним робота буде максимально відповідати його 

сильній стороні, якщо він буде впевнений в тому, що зможе досягти 

необхідного результату для компанії, якщо буде знати, що за досягнуті 

результати отримає винагороду, і ця винагорода для нього буде цінною і 

справедливою. Кожен співробітник пов’язує вагомість свого внеску в 

результати роботи відділу чи компанії з величиною одержуваної винагороди, 

потім свою винагороду – з винагородою колег і співробітників інших 

організацій однакового з ним статусу, кваліфікації, досвіду і т. д. Таке 

порівняння відбувається постійно і поширюється навіть на такі незначні з 

погляду керівників “дрібниці”, як розподіл нової оргтехніки та службового 

транспорту, персональний склад групи, що виїжджає в престижну закордонну 

поїздку. Якщо результат порівняння не на користь співробітника, він починає 

почуватися ображеним, і його мотивація знижується. “Керівництво мене не 

цінує”, – типове міркування скривджених, яке призводить до того, що вони або 

вирішують цю ситуацію з керівництвом, або переглядають вагомість власного 

внеску та переконують себе в тому, що працювати потрібно менше, або 

починають шукати нове місце роботи – таке, де цінують “таких, як я”. Тому 

важливо знати свого підлеглого, що для нього є цінним, чого він хоче, що його 

найбільше мотивує. Якщо лінійний керівник не в змозі отримати цю 

інформацію про кожного, домогтися від людей великої віддачі практично 

неможливо. Отже, основу професійного управління людьми становлять 

партнерські відносини, причетність до їхньої роботи і вимогливість до 

результатів.  
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Одне з основних завдань лінійного менеджера в процесі управління 

результативністю – створити спонукальні стимули для людини, за яких у неї 

виникає бажання працювати так, щоб сприяти досягненню цілей організації. 

Звідси випливає ще один принцип менеджера: управляти означає сприяти 

успіхам інших [233, с.153]. 

Завдання лінійного менеджера в процесі управління результативністю 

полягає в тому, щоб мотиваційні цілі кожного з працівників у здебільшого 

збігалися з інтересами організації і в кінцевому результаті сприяли її успіху. 

Добре спланована система мотивації дозволяє суттєво підвищувати 

результативність роботи персоналу, збільшувати об’єми продажу, поліпшувати 

виробничий процес та обслуговування клієнтів без особливо великих 

матеріальних затрат з боку компанії. Адже коли працівник виконує свої 

посадові обов’язки із задоволенням і його цілі саморозвитку передбачають 

розвиток організації загалом, його коефіцієнт корисної дії зростає в декілька 

разів. Натомість відсутність мотивації зазвичай призводить до втрати 

організацією цінних працівників і в критичних ситуаціях може спричинити 

взагалі її крах. Крім того, невдоволені працівники є ідеальним джерелом 

поширення негативної інформації про компанію, а це своєю чергою завдає вже 

прямої шкоди діловій репутації, поновити яку досить важко. 

Керівник компанії також обов’язково повинен долучатися до мотивації 

персоналу. Тоді і персонал, і керівництво працюватимуть, як єдина команда, 

допомагаючи один одному досягати своїх цілей. Навіть якщо через певний 

період працівник залишить підприємство, де він довгий час пропрацював у 

хорошій команді, він, наймовірніше, розповсюджуватиме позитивну 

інформацію про компанію. 

Необхідно зазначити, що між мотивацією і кінцевим результатом 

діяльності людини немає однозначного зв’язку, якому перешкоджають багато 

об’єктивних і суб’єктивних факторів, таких як здібності працівника, його 

настрій в певний момент, розуміння ситуації, вплив третіх осіб [78]. 
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Управління індивідуальною і груповою результативністю ґрунтується на 

комплексному поєднанні та використанні засобів фінансової і нефінансової 

мотивації. Дуже важливо визначити вже під час прийому працівника на роботу, 

який з видів мотивації для нього пріоритетніший. Таку інформацію лінійний 

менеджер чи менеджер з персоналу може отримати під час співбесіди з 

потенційним працівником. Якщо кандидата цікавить тільки можливість 

заробляти, очевидно, що основною для нього є фінансова мотивація. Якщо ж 

кандидата більше цікавлять інші моменти, такі як престиж, стабільність, 

соціальний захист, доступ до певних привілеїв чи переваг, можливість 

навчатися, то основною для нього є нефінансова мотивація. Однозначно, що від 

працівника, якого цікавить тільки фінансова складова мотивації, варто 

очікувати меншої лояльності до компанії, ніж від працівника, якого цікавлять 

не тільки гроші. В обох випадках доцільно розвивати ті нефінансові види 

мотивації, які є найбільш цікавими для працівника. Проте, на думку багатьох 

бізнесменів та менеджерів, нефінансова мотивація важливіша для успішного 

розвитку бізнесу за фінансову мотивацію [254]. 

Управління результативністю забезпечує нефінансову мотивацію у 

вигляді визнання заслуг, надання певних можливостей, створення умов для 

професійного розвитку та планування кар'єри, формування залученості та 

зацікавленості співробітників [10, с. 150]. 

Управління результативністю прямо пов’язане з визнанням заслуг, 

незалежно від того, чи відбувається це в робочому порядку або на формальних 

та напівформальних атестаціях. Зворотний зв’язок доносить до співробітників 

інформацію про те, наскільки вони продуктивні. Вони можуть отримати 

офіційну і неофіційну подяку за свою роботу. Їм може бути вказано на те, як 

працювати ще краще, як максимально використати ті можливості, які надає 

зворотний зв’язок. Визнання заслуг – це частина процесу спілкування керівника 

і підлеглого. Однак дані, які виробляються в процесі управління 

результативністю, дозволяють використовувати і більш офіційні способи 

оголошення подяки. 
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Процеси управління результативністю ґрунтуються на спільних для 

менеджерів і їхніх підлеглих угодах про те, яка роль останніх, і як вони можуть 

розвивати її. Це своєю чергою є важливою складовою розподілу робіт, ролей, а 

також дій, спрямованих на розвиток.  

На стадії планування вивчається індивідуальний посадовий профіль 

працівника для узгодження кінцевих результатів, вимог до знань, навичок і 

поведінки. Обговорення завдань (робочих або особистих) ставить за мету 

розвинути у людей прагнення до досягнення кращих результатів. 

Удосконалення ролі має на увазі здебільшого визначення тих сфер, в яких 

працівник здатний на більше, щоб і виконати вимоги, і отримати задоволення 

від своєї праці. Для цього можна спланувати додаткові проекти з розвитку 

навичок і надання певних можливостей, реалізувавши які співробітник отримає 

визнання. Роль можна розширити, доповнивши її сферами відповідальності за 

дотримання умов досягнутої раніше індивідуальної угоди. Менеджерам 

необхідно гарантувати в цьому випадку додаткову підтримку, коучинг і 

навчання, якщо виникне така потреба. 

Управління результативністю забезпечує основу мотивації людей, даючи 

їм можливість розвивати свої навички. Формально це здійснюється шляхом 

планування поліпшення результативності. Неформальні взаємовідносини 

менеджерів і їхніх підлеглих дають можливість вдосконалювати навички за 

допомогою наставництва. Панує думка, що краще навчатися на ділі, але більш 

ефективно, коли існує узгоджена система наставництва та підтримки, щоб 

навчання було інтенсивним і цілеспрямованим. 

Оцінка співробітника, отримана завдяки системі управління 

результативністю, дає можливість обговорити розвиток його кар’єри. Ця оцінка 

також допоможе працівнику зрозуміти, що він може зробити за допомогою 

компанії, щоб його кар’єрний ріст був однаково корисний і йому особисто, і 

всій організації. Управління кар’єрою працівників тісно пов’язане з 

управлінням талантами, мета якого – виявити і виростити існуючі та майбутні 

таланти, які потрібні компанії. Зазвичай це пов’язано зі стратегією утримання 
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талантів – компанії прагнуть забезпечити своїм найбільш здібним 

співробітникам кар’єрне зростання, щоб ті не були зацікавлені шукати кращу 

роботу в інших компаніях. 

Люди залучені в трудову діяльність, коли вони зацікавлені в своїй роботі, 

і вона їм подобається. Цього можна домогтися за допомогою вироблення 

внутрішньої мотивації в процесі управління результативністю. А вона своєю 

чергою виникає в результаті задоволення роботою, досягнення визначених 

цілей і виховує відповідальність за результати праці. Професійний розподіл 

ролей і робіт у системі управління результативністю у поєднанні з 

внутрішньою мотивацією співробітників у підсумку створюють ситуацію, коли 

результати праці поліпшуються, і робота задовольняє потреби як співробітника, 

так і організації. 

Одне із завдань управління результативністю – забезпечити поділ 

співробітником інтересів компанії та її цілей, інтегруючи індивідуальні та 

корпоративні завдання. Успішні компанії дедалі більше схильні 

використовувати управління результативністю як засіб переконання людей 

підтримувати головні цінності організації – “жити цими цінностями”. Отже, 

можемо зробити висновок, що управління результативністю ґрунтується на 

ключових цінностях організації”. 

Очевидний взаємозв’язок нефінансової мотивації та управління 

результативністю демонструє судження одного з успішних менеджерів: 

“…управління результативністю – серцевина нашої діяльності. Воно визначає 

поведінку співробітників і забезпечує впевненість в тому, що кожен в компанії 

поділяє наші погляди. У нашій організації функціонує цілий ряд схем 

неформальної винагороди. Нам слід працювати над корпоративною культурою 

– саме в цій сфері можна отримати значне підвищення результативності. Якщо 

люди вірять, що компанії не байдужа їхня кар’єра, і що у них є можливість 

просуватися по службі завдяки своїм потенціалам і високій продуктивності, то 

в цьому випадку ми, я думаю, отримуємо значну віддачу в плані зростання 

зацікавленості співробітників. Мені хочеться вірити, що ми намагаємося 
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формувати такий тип лідерства, який мотивує людей, стимулює їх прикладати 

більше зусиль і формує культуру, в якій люди поділяють корпоративні цінності 

і знають, що у них є можливість розвиватися. Наші цінності покликані 

сформувати у співробітників впевненість в тому, що вони працюють в 

правильному місці” [10, с. 152–153].  

“Знаки уваги підлеглим іноді значать для людей і для справи більше, ніж 

премія”, – стверджує Боб Нельсон, власник консалтингової компанії в Сан-

Дієго й автор бестселера “1001 спосіб заохотити працівника”, тираж якого 

додруковується вже в 51-й раз. Видання “Forbes” пропонує 10 ефективних 

способів мотивації, які не потребують від керівника великих витрат: дякуйте; 

виявляйте увагу; думайте про сімейне життя співробітників; інвестуйте в 

майбутнє; дивуйте; дайте можливість проявляти ініціативу; заохочуйте 

індивідуальні досягнення негайно; залучайте співробітників у процес 

прийняття рішень; використовуйте у заохоченні командний підхід; робіть 

весело, а не дорого. 

Позитивних прикладів впливу мотивації на успішний розвиток компаній 

більш ніж достатньо. Викликає інтерес система мотивації персоналу в 

корпорації Google. Для виявлення компанії з найбільш мотивованими 

співробітниками телекомпанія CNN і журнал “Fortune” щорічно проводять 

спільне дослідження, в якому бере участь 1000 найбільш поважних корпорацій 

з усього світу. І ось вже чотири роки поспіль беззмінним лідером цього 

рейтингу є Google. Які ж рецепти успіху Google? Це: 

 висока зарплата; 

 унікальний комфорт на робочому місці; 

 головне – результат. Від співробітників Google очікується всього 

одна річ – результат, а досягати вони його можуть будь-яким зручним 

способом. Мотивація персоналу в Google передбачає відсутність щоденної 

звітності та інших стресових факторів; 

 твою роботу бачать всі; 

 дрібниці вирішують все [272]. 
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Можна навести приклади успішної мотивації працівників і в діяльності 

українських підприємств. Так, Ж. Крючкова – генеральний директор і 

засновник компанії “ЯНСЕН” – в інтерв’ю кореспонденту 

innovations.journal'2010 зазначила: “Залучення досягається через розкриття 

професійного та особистісного потенціалу. Розкриття базується на принципі 

використання сильних сторін співробітників та нівелювання його недоліків – 

такий підхід дозволяє спрямувати ресурси конкретного співробітника в зону 

його найкращих компетенцій. Багато талантів працюють усередині організації. 

Перебуваючи в полоні стереотипів, керівники часто захоплюються “гонитвою 

за головами”, недооцінюючи можливість підвищення ефективності уже 

перевірених лояльних працівників, поєднуючи принципи альтернативного 

менеджменту та сучасні технології”. 

Досвід передових компаній показує, що не менш дієвим засобом 

нефінансової мотивації в процесі управління результативністю є відкритість і 

постійний діалог керівництва з персоналом. Для встановлення діалогу між 

персоналом і керівником необхідно: 

 регулярно проводити спільні наради, на яких працівник матиме 

можливість висловити власні побажання щодо розвитку компанії, щодо 

організації роботи. Керівництво натомість повинно демонструвати, що воно 

сприймає добрі ідеї і втілює їх у життя. Така поведінка, з одного боку, дає 

можливість поліпшити роботу підприємства, а з іншого боку, слугує 

додатковим мотиваційним стимулом для працівника, який бачить, що керівник 

спілкується з ним, як з рівним собі. Психологічно ж людина завжди прагне 

визнання своїх здібностей іншими людьми. Отримавши таке визнання, вона 

прагне ще більше проявити свої здібності; 

 систематично проводити анонімні опитування серед працівників. 

Адже не всі мають сміливість висловити свої побажання чи ідеї під час 

особистої розмови з керівником; 

 висловлювати подяку працівникові навіть за невеликий успіх. 

Особливо важливий такий вид мотивації для працівника-початківця; 
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 давати працівнику проявити себе, надавши йому під час виконання 

певних завдань сферу відповідальності та необхідні повноваження. Працівник 

повинен відчувати свою значимість; 

 перед початком нових проектів запрошувати до їх обговорення 

працівників. Якщо ще на початковій стадії керівник отримає підтримку, то в 

подальшій роботі підлеглі сприйматимуть ці проекти за свої власні, а отже, й 

докладатимуть максимальних зусиль для їх втілення, ніж у випадку, коли 

працівника ставлять просто перед фактом потреби реалізації проекту. 

Важливою складовою діалогу між керівником і підлеглим є так звана 

негативна мотивація, тобто критика за неякісно виконану роботу. Адже таких 

ситуацій не уникнути. Проте, критикуючи працівника, варто пам’ятати кілька 

простих правил: 

 перш за все працівника потрібно похвалити за його успіхи;  

 критикувати тільки дії, а не самого працівника;  

 критика повинна виглядати, як бажання допомогти вирішити 

проблему, ніж просто покарання працівника;  

 критика завжди має бути конструктивною і коректною;  

 ніколи не критикувати працівника у присутності інших, бо кожна 

людина має самоповагу і повинна бачити, що керівник теж поважає її. 

Основною метою діалогу між керівником і персоналом є отримання нової 

інформації про потреби працівників та допомога у їх реалізації. Тоді 

працівники так само допомагатимуть і керівництву у реалізації інтересів 

компанії. Що більше колектив працівників на чолі з керівником схожий на 

команду однодумців, то менша ймовірність, що звідти підуть кваліфіковані 

працівники. Така компанія працюватиме ефективніше за конкурентів. Крім 

того, ефективна система мотивації суттєво обмежує вплив негативної 

інформації про компанію, оскільки самі працівники захищатимуть її імідж, 

маючи позитивні приклади відносин між керівництвом і персоналом. 

Сформувавши ефективну систему мотивації, керівник може виховувати 

лояльність працівників до себе [254]. 
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Управління результативністю звичайно асоціюється з оплатою праці. У 

деяких організаціях виплати зарплати або бонусів – головна мета управління 

результативністю, оскільки вони підсумовують результат або внесок 

співробітника, підкріплюючи політику компанії відповідними даними. Проте 

завдання управління результативністю зовсім не обмежується матеріальною 

складовою – це і розвиток людей, і заохочення їх в широкому сенсі слова, як 

стверджує більшість вчених [9, 10, 134, 180, 181, 272]. 

Взаємозв’язок між оплатою праці та її результатами (індивідуальними і 

колективними) забезпечують форми та системи оплати праці, котрі 

встановлюються підприємствами та організаціями самостійно у колективному 

договорі з дотриманням вимог і гарантій, передбачених законодавством. 

Найчастіше на українських підприємствах застосовують дві основні форми 

оплати праці – відрядну (відповідно до кількості виробленої продукції) й 

погодинну (відповідно до кількості відпрацьованого часу).  

Форми оплати праці мають відповідати таким вимогам: 

 найповніше враховувати результати праці; 

 створювати відповідні передумови для постійного зростання 

продуктивності та якості праці; 

 сприяти підвищенню матеріальної зацікавленості працівників у 

постійному виявленні та використанні резервів підвищення продуктивності 

праці. 

Основними умовами застосування тієї чи іншої форми заробітної плати є 

рівень технічної озброєності виробництва, характер технологічного процесу та 

організації виробництва і праці, ступінь використання виробничих потужностей 

і устаткування, обґрунтованість процесу нормування праці тощо. Проте є 

специфічні умови застосування форм оплати праці. Так, для відрядної оплати 

праці необхідна наявність прямо пропорційної залежності між витратами живої 

праці й одержаними результатами, тобто працівник повинен вмотивовано 

збільшувати випуск продукції відповідно до потреб виробництва і ринку 

взагалі. 
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Сьогодні в Україні переважною формою оплати праці робітників 

залишається відрядна. Погодинна ж заробітна плата застосовується для оплати 

праці службовців і спеціалістів. Відрядна і погодинна форми оплати праці 

поділяються на системи. Системами відрядної форми оплати праці є: пряма 

відрядна; непряма відрядна; відрядно-преміальна; відрядно-прогресивна; 

акордна; колективна (бригадна) відрядна. Системами погодинної форми оплати 

праці є: пряма погодинна; погодинно-преміальна; погодинно-прогресивна; 

колективна (бригадна) погодинна. В основі побудови системи оплати праці на 

підприємстві мають бути конкретні результати роботи, які піддаються точному 

обліку і повною мірою відображають працю колективу або окремого 

працівника [41]. 

Варто зауважити, що в практиці управління зарубіжними компаніями 

поширеними є такі системи відрядної оплати праці: оплата за результатами; 

оплата відповідно до компетенцій; оплата відповідно до внеску. Причини 

поширення цих систем відрядної оплати праці такі: 

 це чесно і справедливо, якщо винагороду співробітників буде 

диференційовано відповідно до результату, компетенцій або внеску; 

 такий тип оплати праці демонструє важливість результатів і 

компетенцій; 

 такий тип оплати праці мотивує людей більш результативно 

працювати або розвивати свої навички та компетенції. 

Оплата за результатами передбачає фінансову винагороду співробітників 

у формі надбавки до основної заробітної плати або фінансових бонусів. Вона 

визначається оцінкою результативності відповідно до виконання узгоджених 

раніше завдань. Встановлюються фіксовані межі консолідованої прогресивної 

оплати. Вони визначаються для груп з різним доходом відповідно до грейду 

(вузька грейдова структура або “сімейна” структура) чи за зонами в широкій 

структурі грейдів. Менеджери організацій постійно практикують подібні 

надбавки, рідко, якщо взагалі коли-небудь, відмовляються від них.  
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Грейдинг працівників. Працівники оцінюються і розподіляються за 

грейдами персонально. Тоді водночас враховуються і цінність виконуваної 

роботи, і цінність самого працівника, яка залежить від рівня його кваліфікації, 

досвіду, майстерності та рівня розвитку його професійних компетенцій. 

Критерії оцінювання працівника: ступінь відповідальності; вплив на бізнес-

результат; кваліфікація; результативність. 

Альтернативний або додатковий вид винагороди за високу 

продуктивність або за особливі досягнення – це бонуси готівкою. Вони є 

неконсолідованими виплатами. Співробітник може отримати такий бонус у разі 

досягнення верхньої планки всередині свого грейду або коли його компетенція 

визнається абсолютною, або якщо він демонструє добрі результати згідно з 

кривою ефективності навчання. Ставки виплати того, хто досяг необхідного 

рівня компетенції, можуть бути увідповіднені з ринком згідно з платіжною 

політикою компанії. Ставка і межі прогресії відповідно до тарифної сітки 

зазвичай, але не обов’язково визначаються рейтингами результативності. Як 

правило, вони складаються під час сесій оцінювання в межах управління 

результативністю, або перегляду оплати праці. 

Оплата відповідно до компетенцій. Співробітники отримують фінансову 

винагороду у вигляді надбавки до основної зарплати відповідно до рівня 

компетенцій, який вони демонструють під час виконання своїх обов'язків. Цей 

метод оплати враховує нинішню і майбутню здатність людини виконувати 

свою роботу, відповідаючи необхідним компетенціям. Ідея оплати відповідно 

до компетенцій з самого початку набула популярності як більш прийнятний 

підхід порівняно з оплатою за результатом. Він же своєю чергою може 

залишатися частиною схеми оплати згідно з компетенціями. Але повністю 

покладатися на цей метод теж не варто, тому що він не враховує результат “на 

виході”, і тому що, як показує досвід, досить складно застосовувати оцінку 

рівнів компетенції як єдиний фактор підвищення зарплати.  

Низка знань і навичок, необхідних для роботи, прив’язується до системи 

оплати. У цій системі кожен грейд має два обмежувальних показника: один – це 
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результати першого року, інший – максимальний для певного грейду показник. 

Щоб подолати ці межі, співробітникам необхідно переглянути свої знання і 

навички разом з керівництвом. Це означає, що компетенціям працівника 

потрібно надати більшого значення, ніж це робиться зараз. 

Оплата відповідно до внеску. Оплата відповідно до внеску з’єднує оплату 

за результатом і оплату відповідно до компетенцій. Співробітники отримують 

винагороду і за результат – “вихід”, і за компетенції – “вхід”. Цей підхід 

акцентує на тому, який внесок робить співробітник своєю працею в загальну 

справу організації або команди, як він застосовує для цього свої навички і яких 

докладає зусиль. Оплата відповідно до внеску – це цілісний процес, який бере 

до уваги всі аспекти результативності працівника.  

Ось що говорять з цього приводу А. Браун і М. Армстронг: “Внесок 

мається на увазі все, що робить працівник для організації, рівень його навичок, 

компетенції, які він використовує, результати, яких він досягає – все це 

становить внесок у процес досягнення організацією довгострокових цілей. 

Оплата відповідно до внеску працює при використанні змішаної моделі 

управління результативністю: оцінка даних “на вході” і “на виході” й 

прийняття рішення з рівня виплат співробітникам відповідно до їх ролі та 

результатів їх роботи; врахування ситуації в компанії і ... на ринку в цілому; 

розгляд як вже наявних даних результативності працівника, так і потенціалу 

майбутніх досягнень” [10, с. 158]. 

Цікавим є приклад оплати праці відповідно до внеску в Національному 

відділі боротьби зі злочинністю у США. Прогресивна оплата служби в цій 

установі завжди традиційно базувалася на принципі вислуги років. Це означає, 

що новачок опинявся на нижньому рівні щодо зарплати, в квітні ставки 

переглядалися, і він пересувався на пункт вище, і так далі – до верхньої 

позначки. Власне кажучи, не мало значення, як працював співробітник – добре 

чи погано – настає квітень – отримай підвищення зарплати. Керівництво 

вирішило змінити цей підхід, що і було відображено у вигляді таких положень 

в “Керівництві Поліцейської ради персоналу”: 
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 прогресивне щорічне просування буде відбуватися на один пункт за 

шкалою зарплати, якщо співробітник показав задовільні результати; 

 прогресія може зрости, якщо співробітник показав відмінні 

результати; 

 прогресія може бути знижена, якщо співробітник показав погані 

результати; 

 прогресивна схема оплати, яку ми розвиваємо, пов’язує 

прогресивне зростання не з результативністю, а з внеском. Акцент робиться на 

тому, який твій внесок у трудовий процес, а не на тому, що ти зробив. 

З метою коригування зарплати персоналу буде присвоюватися певний 

рейтинг за такими оцінками компетенції – “компетентний”, “розвивається”, 

“нульовий рівень”. Якщо співробітник отримує оцінку “компетентний” за всіма 

релевантними сферами компетенцій і досягає ключових показників, він буде 

просуватися за шкалою заробітної плати. Здебільшого достатньо вісімнадцять 

місяців, щоб досягти бажаного рівня зарплати. Коли зарплата є стимулом 

працювати добре – такий підхід забезпечує короткострокове вирішення 

проблеми. Цілком зрозуміло, що люди можуть прийняти рішення піти через 

два-три роки, бо досягли максимуму можливої зарплати. Це сприймається 

адекватно, адже певна частка “плинності” – цілком нормальне явище. Тому 

варто постійно намагатися відкрити перед людьми такі перспективи, щоб вони 

прагнули залишитися. Це реалізується завдяки тісній співпраці з консультантом 

з кар’єрного розвитку, який і сформулював “стратегію кар’єрного розвитку”. 

Треба давати людям зрозуміти, що вони можуть допомогти собі самі, 

ефективно застосовуючи “схему персонального розвитку” та “схему 

персональної оцінки”, які можуть бути корисні в поясненні коригування 

заробітної плати [10, с. 158–159]. 

Правильно використовувати систему відрядної оплати в управлінні 

дійсно дуже важко, і насамперед страждає управління результативністю. Це 

означає, що можна розробити об’єктивні та прийнятні рейтинги з 

обґрунтування рішень щодо відрядної оплати, але працівники все одно будуть 
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вважати, що лінійні менеджери користуються цими рейтингами нечесно, 

несправедливо, непослідовно, а також абсолютно відсутня прозорість у 

прийнятті відповідних рішень. Виправдана чи ні така думка – це неважливо. 

Але так сприймають схему відрядної оплати більшість працівників, і з цієї 

причини така схема часто зазнає невдачі.  

Організації впроваджують відрядну систему оплати, не враховуючи, що 

все залежить від системи управління результативністю, якому довіряють ті, на 

кого воно впливає. Тому потрібно спочатку навчити менеджерів грамотно 

здійснювати керівництво в системі управління результативністю. А це вимагає 

сил і часу. Щоб впровадити систему відрядної оплати або, щоб ґрунтовно 

переглянути діючу, потрібно три роки і більше, якщо треба буде налагоджувати 

управління результативністю і розвивати вміння та бажання лінійних 

менеджерів здійснювати його. 

Є ще одна складність щодо того, щоб через управління результативністю 

обґрунтовувати рішення стосовно зарплати: найбільш поширений підхід 

полягає у використанні оцінки результативності, яка формує рейтинги, а на їх 

основі розраховується заробітна плата – часто за допомогою формули (матриці 

оплати). Такий підхід може суперечити цілям розвитку і мотивації 

співробітників. На сесії оцінювання результативності основна увага буде 

приділятися рейтингам, складеним за результатами роботи, і тому, скільки 

грошей належить отримати. Моменти, що торкаються розвитку і нефінансової 

винагороди, відійдуть на другий план, відтиснуті питаннями про зарплату.  

Незалежно від того, які види фінансової мотивації менеджер 

використовує в процесі управління результативністю, основною передумовою її 

впливу на індивідуальну та групову результативність є забезпечення 

справедливої процедури, правила якої, сформульовані свого часу Дж. 

Левенталем, є такими: 

 правило послідовності: процеси узгодження (оцінювання і 

прийняття рішення про оплату) повинні здійснюватися послідовно і за часом, і 

щодо до людей; 
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 правило об’єктивності: можливість впливу особистих (прихованих) 

інтересів і стереотипів повинна бути повністю виключена з процесів узгодження; 

 правило точності: необхідно, щоб процеси узгодження 

ґрунтувалися на максимально можливій кількості якісної інформації та 

обґрунтованих думок; 

 правило можливої корекції: завжди повинна залишатися 

можливість скорегувати і переглянути рішення; 

 правило репрезентативності: всі стадії процесів узгодження повинні 

відображати основні інтереси, цінності та погляди головних груп у колективі, 

на який впливають ці процеси; 

 правило етичності: процедури не можуть суперечити основним 

цінностям етики і моралі, прийнятим в колективі.  

Щоб реалізувати ці принципи, необхідна система оцінювання 

результативності та компетенції. Сама система оцінювання повинна 

ґрунтуватися на “якісній інформації та обґрунтованих думках”; працівникам, на 

яких безпосередньо впливають ці процеси, варто забезпечити “доступ” до 

процедури, щоб вона була не складна і прозора, щоб співробітнику було 

зрозуміло, як і чому дається відповідна оцінка, і щоб він мав можливість цю 

оцінку оскаржити [370]. 

Мотивація в процесі управління результативністю виступає у двох 

формах: поточного заохочення (покарання) або винагородження (покарання) за 

результатами підсумку. Поточне заохочення або покарання призначене для 

стабілізації або корегування в необхідний бік роботи і належить до поведінки, 

яка вже проявилася. Кількісна величина винагородження повинна бути 

мінімальною для постійного підтримання зацікавленості в провадженні 

необхідної діяльності і водночас не виснажувати ресурси організації. Варто 

мати на увазі: важлива не стільки величина, скільки форма, спосіб винагороди. 

Але завжди винагорода повинна бути своєчасною і конкретною. Підсумкова 

винагорода (або покарання) пов’язується з досягнутим результатом, тому вона 

повинна відображати особистий внесок працівника в результати діяльності 
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організації, бути справедливою, створювати у нього бажання працювати ще 

краще в майбутньому. 

Таким чином, роль мотивації персоналу в процесі управління 

результативністю є визначальною і беззаперечною. Прийоми та інструменти 

методології управління результативністю своєю чергою є мотиваторами 

поведінки працівників. Тому вітчизняним менеджерам потрібно формувати 

систему управління результативністю, яка акумулює в собі ефективну систему 

взаємовідносин між керівництвом та працівниками, а також сучасний 

мотиваційний механізм. 

 

3.4. Моніторинг та зворотний зв’язок в процесі управління 

результативністю 

Управління результативністю організації неперервний процес, який логічно 

охоплює дії та процедури лінійного менеджера в єдиний ланцюг за логікою 

осмисленої діяльності: від формулювання цілей до контролю досягнутих 

результатів. Як зазначає Річард Ю. Зоді у праці “Бюджетування результативності”, 

оцінка результативності є істотним елементом процесу управління 

результативністю: вона завершує процес, даючи відповіді на ключові питання 

результативності: “чи добре ми працюємо? ” і “чи добре ми попрацювали?”. Коли 

йдеться про фіскальну результативність, для відповіді на ці запитання необхідно 

провести оцінювання різноманітних даних. Існування даних залежить від 

ретельності роботи орієнтованого на результат керівника [106]. 

Система оцінювання передбачає постійний моніторинг результативності, 

який повинен орієнтуватися на узгоджені завдання, плани робіт, розвиток 

персоналу організації та удосконалення її бізнес-процесів.  

Процес постійного моніторингу передбачає проведення неформальних 

обговорень досягнутих результатів, формальні проміжні перевірки, офіційні 

атестації. Протягом всього року, особливо під час проміжних перевірок, 

потрібно переглядати посадові профілі й індивідуальні цілі відповідно до змін у 

діяльності організації. 
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Формальні атестації один або два рази на рік необхідні. Це моменти 

максимального зосередження на найважливіших питаннях мотивації, 

продуктивності, розвитку співробітників. Атестації дають менеджерам і членам 

їх команд можливість призупинити коловорот щоденності та поміркувати над 

найважливішими проблемами особистісного зростання і підвищення власної 

результативності. Це можливість діалогу – двосторонньої комунікації з приводу 

прийдешніх справ, під час якої формується основа майбутніх планів робіт і 

розвитку персоналу організації. Формальні атестації не замінюють 

неформальних або проміжних обговорень досягнутого прогресу. Однак, щоб 

служити їй доповненням і підкріпленням, формальні атестації є важливим 

елементом управління результативністю. Їх можна порівняти з 

інвентаризацією: все, що вже відбулося, береться на облік, щоб спланувати 

майбутнє. Крім того, формальні атестації необхідні, якщо співробітників 

потрібно ранжувати за результативністю з метою оплати праці відповідно до 

внеску у спільну справу. 

У практиці зарубіжного менеджменту атестація співробітників за 

результативністю переслідує декілька цілей: 

 мотивація: забезпечення позитивного зворотного зв’язку, визнання 

і винагорода, створення умов для подальшого професійного зростання; 

інформування співробітника про очікувані від нього результати; надання 

працівникам можливості самим контролювати власну результативність та 

розвиток; 

 розвиток: створення основи для розвитку і розширення у 

працівника можливостей виконувати роботу як на нинішній посаді, так і на 

будь-якій іншій, яку він в перспективі міг би зайняти. Варто зазначити, що цей 

розвиток може стосуватися його поточної зайнятості, що дозволяє 

співробітникові розширити і збагатити сферу своєї відповідальності, 

удосконалити наявні навички і домогтися відповідної винагороди. Цей бік 

розвитку набуває особливого значення в плоских організаційних структурах 

управління, де кар’єрна драбина коротка, і будь-яке відхилення часто є 
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найшвидшим шляхом наверх; 

 комунікація: створення двостороннього каналу обговорення 

посадових функцій, очікувань, взаємин, професійних проблем і прагнень. 

Крім того, атестації можуть послужити основою для ранжування 

співробітників за результативністю, особливо якщо рейтинги потрібні для 

відрядної оплати праці [9, 110, 179].  

Варто зазначити, що аналогічні цілі переслідує і атестація персоналу в 

українських організаціях та на підприємствах. Проте дещо інакше вони 

інтерпретуються вітчизняними вченими в царині менеджменту персоналу. Так, 

в наукових працях російських та українських вчених блок цілей розвитку 

підмінюється групою цілей адміністративного характеру, що віддзеркалює 

пережитки адміністративно-командної системи управління. В працях більшості 

українських науковців виокремлюють також три групи цілей: адміністративну, 

інформаційну, мотиваційну. За сутністю вони переплітаються з розглянутими 

нами вище, проте, на нашу думку, більш правильним є їх трактування в 

зарубіжному менеджменті, оскільки там вони більш повно віддзеркалюють 

призначення атестації персоналу в процесі управління результативністю.  

Досягнення цілей атестації можливо тільки у разі дотримання 

менеджерами таких принципів, як: 

 об’єктивність – незалежність результатів оцінювання від приватної думки 

або окремого судження, що проявляється в прийнятті рішень атестаційною 

комісією більшістю голосів, у можливості оскарження рішення комісії; 

 доступність – зрозумілість процесу та критеріїв оцінювання суб’єктом і 

об’єктом оцінювання; 

 гласність – широке ознайомлення працівників щодо порядку та 

методики проведення атестації; 

 результативність – обов’язкове й оперативне прийняття дієвих заходів 

за результатами атестації. 

Атестаційне оцінювання персоналу організації (підрозділу) – це 

спеціальні (безперервні або ті, що періодично проводяться) формалізовані 
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заходи, в межах яких оцінюється сам працівник, його праця і результат 

діяльності, атестаційна оцінка акумулює результати роботи конкретних 

співробітників за певний період. Тут відбувається не порівняння їх між собою, 

а зіставлення зі стандартом роботи (порівнювати можна тільки те, наскільки 

один співробітник більше/менше відповідає вимогам, ніж інший) [127]. 

Система атестаційного оцінювання персоналу складається з трьох груп даних: 

 що оцінюється (результати, поведінка, успіхи); 

 як оцінюється (процедури); 

 за допомогою чого оцінюється (методи). 

Проблему вибору істотних і несуттєвих якостей, меж прийнятності та 

неприйнятності дозволяють вирішити розроблювані кадровими службами 

основні процедури та методи оцінювання персоналу. Суттєвим аспектом є 

використання загальних принципів під час розробки нормативних методичних 

матеріалів та обробки інформації. 

Атестаційна оцінка дає можливість вирішити такі кадрові завдання в 

процесі управління результативністю: 

 оцінити потенціал для просування і зниження ризику висування 

некомпетентних співробітників; 

 оптимізувати витрати на навчання; 

 підтримувати у співробітників почуття справедливості та 

підвищувати трудову мотивацію; 

 організувати зворотний зв’язок зі співробітниками (інформувати їх 

про якість їхньої роботи); 

 розробляти кадрові програми навчання і розвитку персоналу. 

У фаховій науковій літературі з менеджменту персоналу вченими 

достатньо системно і ґрунтовно висвітлені питання щодо процедури та 

алгоритму оцінювання результативності персоналу. Так, російський науковець 

В. Веснин рекомендує для організації ефективної системи оцінювання 

результативності праці лінійним менеджерам: 
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 встановити стандарти результативності праці для кожного робочого 

місця та критерії її оцінювання; 

 виробити політику проведення оцінювання результативності праці 

(коли, як часто і кому проводити оцінювання); 

 зобов’язати певних осіб здійснювати оцінювання результативності 

праці; 

 зобов’язати осіб, що проводять оцінювання, збирати дані про 

результативність праці; 

 обговорити оцінку з працівником; 

 прийняти рішення і задокументувати оцінку. 

Алгоритм оцінювання, зокрема, передбачає: виявити досягнення і проблеми 

працівників; визначити їх сильні і слабкі сторони, а також якості (знання, навички, 

здібності, тип поведінки тощо), що впливають на виконання службових обов’язків, 

і ступінь їх відповідності вимогам посади (робочого місця); 

 дати рекомендації для подолання наявних розбіжностей, про способи 

заохочення (покарання), посадові переміщення, підвищення кваліфікації і розвиток.  

Під час процедури оцінювання менеджерам варто дотримуватися 

принципів об’єктивності, справедливості, ясності, науковості, систематичності і 

всебічності. Вона повинна відповідати таким вимогам: об’єктивність 

(незалежність від приватної думки); надійність (свобода від впливу ситуації і 

суб’єктивних факторів), що залежить від чіткого визначення предмета, відбору 

параметрів, якості та кваліфікації експертів, справедливості підходу, 

відсутності зовнішнього тиску; достовірність результату; орієнтованість на 

перспективу; комплексність; доступність інформації про критерії і результати; 

врахування особливостей проведеної кадрової політики [52].  

Традиційні схеми оцінювання досягнень співробітників повинні 

ґрунтуватися на ідеї програмно-цільового управління. Співробітники спільно з 

менеджерами встановлюють цільові результати і показники результативності та 

під час систематичних перевірок оцінюють і обговорюють прогрес, 

порівнюючи проміжні результати з цільовими. Головний наслідок еволюції 
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управління результативністю за останнє десятиліття – це увага не тільки до 

цілей, але і до засобів. Рух в цьому напрямку диктувався простим міркуванням: 

підвищення результативності та розвиток персоналу неможливі без розуміння 

не тільки того, що потрібно зробити, але і як. 

Оцінювання результативності варто розпочинати з ретроспективного 

аналізу результатів і причин досягнення певного рівня результативності. 

Результати порівнюють з узгодженими цільовими показниками. Під час аналізу 

причин враховують ситуацію (системне оточення), інакше кажучи ставиться 

запитання: “Чи можна пояснити отримані результати впливом факторів, 

непідконтрольних цьому співробітнику?”. Далі потрібно проаналізувати всі 

індивідуальні поведінкові фактори, які могли вплинути на результати. 

Найкраще проводити поведінковий аналіз з використанням моделі компетенцій 

і фактичних даних – прикладів справжньої поведінки. 

Якості людей, що підлягають оцінюванню, називаються факторами. 

Об’єктивність оцінювання можлива тільки на основі комплексного підходу, а 

отже, ці фактори повинні утворювати єдину систему. Варто враховувати, що 

занадто велика їх кількість буде ускладнювати роботу, рекомендована кількість 

факторів не повинна перевищувати 30 [52]. 

Ступінь вираженості факторів оцінювання характеризується його 

критеріями – пороговими значеннями, за якими стан факторів буде 

задовольняти чи не задовольняти вимоги (критерії є орієнтирами під час 

оцінювання). Фактори оцінювання бувають основними і додатковими. До 

перших належать ті, без яких неможливо скласти уявлення про суб’єкт; другі 

допомагають його глибше розкрити. Додаткові фактори бувають самостійними, 

що заповнюють прогалини між основними і допоміжними факторами, які 

уточнюють їх. Ґрунтовне вивчення фахової літератури з менеджменту 

персоналу дозволило нам зробити висновок про те, що більшість вчених 

одностайні щодо основних факторів оцінювання працівників. Основні фактори 

оцінювання працівників нами доповнені та систематизовані в Додатку Е. 
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Складність аналізу управлінської діяльності полягає в тому, що вона не є 

чітко структурованою, складові цієї діяльності неможливо розкласти на окремі 

елементи, які можна було б конкретно позначити і виміряти. Таким чином, вона 

не має чітких алгоритмів виконання, хоча функції її відомі і в принципі 

зрозумілі. Немає також чітких критеріїв, за якими аналізується управлінська 

діяльність. У процесі оцінювання управлінських кадрів важко уникнути 

суб’єктивності, джерело якої криється в участі людей (експертів, психологів) 

під час застосування самої процедури оцінювання [126, 127, 179].  

У менеджерів додатковими факторами оцінювання є здібності: 

 планувати діяльність та ресурси (визначати і коригувати цілі, 

розподіляти і контролювати ресурси); 

 організовувати роботу підлеглих; 

 керувати в критичних ситуаціях (виявляти такі, вибирати напрямок дій, 

визначати відхилення в роботі підлеглих, своєчасно приймати рішення); 

 лідерства; 

 працювати з документами (розробляти, погоджувати проекти рішень, 

контролювати їх виконання, підтримувати документообіг); 

 делегувати повноваження (забезпечувати підлеглих чіткими вказівками, 

раціонально розподіляти обов’язки, визначати і контролювати терміни 

виконання, надавати необхідну допомогу); 

 мотивувати (використовувати матеріальні та нематеріальні стимули, 

враховувати і вміти нейтралізувати фактори, що негативно впливають на 

мотивацію; надихати своїм прикладом); 

 розвивати підлеглих (допомагати в адаптації, освоєнні нової роботи, 

організовувати навчання і підвищення кваліфікації); 

 бути уважним до співробітників, ставитись до них з повагою 

(підтримувати хороші відносини в колективі, демонструвати увагу до 

особистих проблем підлеглих); 
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 здійснювати комунікації (брати участь в обміні діловою інформацією, 

забезпечувати працівників та вищі інстанції необхідними відомостями, 

підтримувати контакти з клієнтами та громадськістю); 

 взаємодіяти з іншими підрозділами (координувати діяльність, вести 

переговори, налагоджувати добрі відносини); 

 підтримувати моральні підвалини (відданість організації, прихильність 

її цілям, етичні стандарти роботи, готовність брати відповідальність і 

працювати з повною віддачею сил); 

 самонавчатися, за потреби стати експертом, бути обізнаним у сфері 

професійних досягнень; 

 здійснювати інновації (шукати нові підходи до вирішення проблем, 

проявляти творче ставлення до роботи, долати опір). 

Методи оцінювання персоналу. Традиційний підхід до оцінювання 

персоналу сфокусований на окрему людину, а нетрадиційний передбачає 

оцінювання в межах групової взаємодії, де в процесі імітації конкретної 

діяльності людина отримує можливість розкрити себе і свої здібності. Основні 

методи в традиційному підході найкращі в комплексному дослідженні.  

Метод анкетування. Заповнюється анкета, яка є стандартизованим 

набором питань чи описів, після чого аналізується відсутність або наявність 

зазначених рис. Оцінювач, зазначаючи наявність або відсутність певної риси в 

оцінюваного, ставить позначку навпроти її опису. Загальний рейтинг за 

результатами такої анкети являє собою суму позначок. 

Метод описового оцінювання. Оцінювач виявляє та описує переваги і 

недоліки поведінки оцінюваного. Найчастіше використовується як доповнення до 

інших методів, оскільки не передбачає фіксацію результатів. Часто цей метод 

комбінується з іншими, наприклад, зі шкалами рейтингу поведінкових установок. 

Метод класифікації. Ґрунтується на розподілі оцінюваних за певним 

критерієм від кращого до гіршого, водночас їм надаються певні порядкові 

номери. Тобто особа, що проводить оцінювання, має розподілити всіх 

працівників від кращого до гіршого за якимось одним загальним критерієм. 
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Однак це досить складно, якщо кількість осіб в групі перевищує 20. Значно 

простіше виділити найбільш успішного чи неуспішного працівника, ніж 

розподіляти середніх. Вихід може бути знайдений, якщо використовувати 

метод альтернативної класифікації. Для цього особа, що проводить оцінювання, 

спочатку повинна вибрати найкращого і найгіршого працівників, потім 

відібрати наступних за ними і т. д. 

Метод попарного порівняння. Виконується попарне порівняння 

кандидатів, які перебувають на однакових посадах, після чого підраховується 

кількість разів, коли оцінюваний був кращим у парі. Потім на підставі 

отриманих результатів складається загальний рейтинг групи. Таке порівняння 

робить класифікацію простішою і достовірнішою. Оцінювання може бути 

утрудненим, якщо кількість співробітників занадто велика (число пар буде 

надміру великим, і робота з анкетою буде трудомісткою). 

Метод рейтингу. Ґрунтується на оцінюванні відповідності співробітника 

займаній посаді. Він є шкалюванням особистих якостей персоналу, в якому 

найважливіший компонент – це список функцій співробітника. Після його 

складання відбувається вивчення роботи з урахуванням витраченого на неї 

часу. Крім того, враховується також і те, чи економно співробітник 

використовує матеріальні кошти. Далі відбувається оцінювання якостей за 

семибальною шкалою, де 7 – це дуже високий ступінь, а 1 – дуже низький. 

Результати можуть оцінюватися за відповідністю виявлених якостей 

еталонними або порівняно з результатами інших співробітників, що займають 

таку ж посаду, як і випробуваний. 

Метод “360 градусів”. Цей метод оцінювання персоналу передбачає 

оцінювання співробітника не тільки своїм безпосереднім керівником, але й 

колегами та підлеглими, тобто оцінювання співробітника проводить все його 

робоче оточення: керівники, підлеглі, колеги та клієнти. Але це обов’язково 

повинні бути люди, які реально бачать робочу поведінку оцінюваного. Крім 

того, співробітника можуть попросити оцінити самого себе. Конкретні форми 

проведення цього виду оцінювання можуть відрізнятися, але його зміст у тому, 
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що всі оцінювачі повинні заповнити однакові бланки, після чого обробка 

результатів проводиться за допомогою комп’ютера для забезпечення 

анонімності. Мета такого методу полягає в отриманні всебічних, об’єктивних 

результатів оцінювання за заданою компетенцією. 

Метод заданого розподілу. Особі, що проводить оцінювання, 

пропонується оцінити працівників у межах заздалегідь заданого (фіксованого) 

розподілу оцінок. Наприклад, 10 % – незадовільно, 20 % – задовільно, 40 % – 

цілком задовільно, 60 % – добре, 80 % – дуже добре, 100 % – відмінно. Єдине, 

що потрібно від експерта, – виписати на кожну картку прізвище працівника і 

розподілити всіх оцінюваних за групами відповідно до заданої квоти. Розподіл 

може проводитися за різними підставами (критеріями оцінювання). 

Метод оцінювання за вирішальною ситуацією. Перед використанням 

цього методу оцінювання персоналу готується список описів “неправильної” і 

“правильної” поведінки співробітників у типових (“вирішальних”) ситуаціях. 

Далі, відповідно до характеру роботи, ці описи розподіляються за рубриками. 

Після цього оцінювач готує спеціальний журнал, в який записує приклади 

поведінки кожного оцінюваного співробітника за кожною рубрикою. Потім цей 

журнал використовують як базовий критерій для оцінювання ділових якостей. 

Зазвичай, метод служить для оцінювання керівником, а не колегами та 

підлеглими. 

Шкала спостереження за поведінкою. Як і метод оцінювання за 

вирішальною ситуацією, орієнтований на фіксацію вчинків. Для визначення 

поведінки працівника загалом оцінювач на шкалі фіксує кількість випадків, 

коли працівник поводився тим чи іншим чином. 

Рейтингові поведінкові установки. Ґрунтуються на використанні 

“вирішальних ситуацій”, з яких визначаються необхідні особистісні та ділові 

якості працівника, які і стають факторами для порівняння. Оцінювач читає в 

анкеті опис якого-небудь критерію, після чого відповідно до кваліфікації 

оцінюваного ставить позначку в шкалі. Цей метод є дорогим і трудомістким, 

але він доступний і зрозумілий співробітникам. Анкета рейтингу містить 
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зазвичай від шести до десяти спеціальних характеристик результативності 

праці, кожна з яких виводиться з п’яти або шести вирішальних ситуацій з 

описом поведінки. Особа, що проводить оцінювання, обирає той опис, який 

найбільше відповідає кваліфікації оцінюваного. Тип ситуації співвідноситься з 

балом за шкалою. 

Оцінювання спеціально виконуваних робіт. Його можна застосовувати по-

різному. У разі виготовлення матеріального об’єкта можливе оцінювання не 

тільки часу і відповідності заданим нормативам, але й раціональності дій, прояву 

творчості. Як завдання можна запропонувати скласти або відредагувати документ 

з фіксацією факторів оцінювання. До контрольних завдань належать і дії в штучно 

створених, але близьких до реальних, умовах, за необхідності можна додати 

фактори посилення екстремальності, наприклад, обмеження в часі, підвищення 

значущості, нагнітання тривоги. Так зване ситуаційне моделювання передбачає 

підбір ділових паперів, інтерв’ювання, розробку проектів, документів та інше. 

Критеріями оцінювання при цьому є здатність організовувати і планувати, 

рішучість, гнучкість, стійкість до стресів, стиль роботи. 

Вивчення та оцінювання працівників (здебільшого керівників або 

претендентів на цю посаду) може здійснюватися і набагато складнішими 

методами. Для їх організації на базі спеціальних оцінних центрів залучаються 

керівники, практики та психологи, здатні виявити тонкощі поведінки, які 

можуть не помітити сторонні.  

Суть роботи центрів полягає у тому, що попередньо відібрана група з 10-

11 осіб проходить протягом 2-3 днів навчання за спеціальною програмою, до 

якої належать: 

 індивідуальні вправи, що моделюють найбільш типові для 

оцінюваної діяльності ділові ситуації і дозволяють оцінити професіоналізм, 

розумові та організаційні здібності працівника; 

 інтерв’ю для отримання інформації про особисті цілі, цінності, 

організаційні та комунікативні здібності, особистісні якості; 
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 групові вправи, що моделюють колективну діяльність. Вони дають 

інформацію про типові способи поведінки людини в різних ситуаціях, 

особливості взаємодії людей у групах, дозволяють оцінювати колективізм та 

організаційні навички, вміння відстоювати свій погляд; 

 організаційно-управлінські ігри, які моделюють управлінські 

ситуації, що вимагають вироблення рішень щодо стратегії розвитку, 

ґрунтуються на проблемах конкретних організацій; 

 тести, наближені до реальності, які складаються так, щоб можна 

було запропонувати багато варіантів відповіді, з яких лише один правильний  

[2, 14, 52, 104, 127, 130, 136, 231, 255]. 

У будь-якій вправі кожен кандидат оцінюється нарізно кількома 

експертами, потім вони спільно обговорюють особисті враження і виставляють 

загальну оцінку. 

Як завдання часто використовуються ситуації, в яких моделюються: 

 гра з розподілу обмежених матеріальних і фінансових ресурсів зі 

зміною умов; 

 дискусія про просування кар’єрними сходами уявного працівника, в 

межах якої кожен захищає “свого підопічного” (показує здатність переконувати 

інших); 

 прийняття за обмежений час рішень з питань, які входять до 

компетенції посади, яку, ймовірно, займе особа, що атестується; 

 30-хвилинне інтерв’ю з особами, які влаштовуються на роботу; 

 аналіз ситуацій у групах (4 особи) з різних проблем управління 

персоналом: вирішення конфліктів, кар’єрне зростання, заохочення; 

 аналіз управлінської інформації і виконання ролі консультанта з 

правил їх фірми; 

 груповий аналіз. Учасники групи надають інформацію про свої 

взаємні очікування, потім обговорюють розбіжності та їх причини (вимагає 

часу, є конфліктним); 
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 інтерв’ю-консультація (обговорення можливих наслідків тих чи 

інших рішень; вимагає високої кваліфікації); 

 вивчення “полярних профілів” – уявлень людини про себе в 

сьогоденні і майбутньому; що про нього думають інші. Досліджуваний повинен 

визнати свої позитивні (без зарозумілості та самовдоволення) і негативні якості 

(останнім не можна дати панувати над собою, бо в цьому випадку відбувається 

спотворення або ігнорування інформації про себе) та скласти їх список. Все це 

згодом дозволить легше боротися з негативом і вдосконалюватися в позитиві. 

Результати оцінювання подаються у вигляді висновку, призначеного для 

адміністрації. Він будується розгорнуто, з докладним переліком ділових 

якостей кожної особи, характеру, здатності до керівництва, навичок, 

кваліфікації, сильних і слабких сторін, потенційних можливостей, готовності до 

прийняття шуканої посади, придатності для подальшого просування, 

необхідності додаткового навчання. Іноді може даватися закрита оцінка (звіт 

секретний), яка дозволяє більш відверто викладати думку про суб’єкт. 

Висновок може виглядати так: 

1. Загальний висновок. Враження про суб’єкт оцінювання; як він 

зарекомендував себе на практиці; підсумкове враження: здібності, переваги і 

недоліки. 

2. Детальний перелік сильних і слабких сторін (особистісних і 

організаторських) – навички, кваліфікація, потенційні можливості (здатності до 

лідерства, спілкування, поведінка в групі, можливий стиль керівництва тощо). 

3. Пропозиції. Шляхи усунення недоліків і рекомендації з використання 

співробітника надалі. 

Як найзагальніший приклад можна запропонувати вказану нижче схему 

оцінювання. 

1. Аналіз біографії. Враховуються і рівень освіти та особливості 

інтелекту, і комунікабельність, сімейний стан, конфліктність і стан здоров’я. 

2. Виконання контрольного завдання. 

3. Експертна оцінка та самозвіт. 
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4. Порівняльний аналіз на основі попередніх атестацій. 

5. Співбесіда. 

Описані нами традиційні методи оцінювання результативності 

працівників майже завжди містять рейтинг загальної результативності в тій чи 

іншій формі. Рейтинг – це сумарна оцінка і основа для прийняття рішень з 

оплати праці на базі продуктивності або внеску в загальний результат. Це 

зумовлює аргументи на його користь. Але є і серйозні заперечення проти 

рейтингу. Розглянемо ті та інші. 

Аргументи на користь рейтингу: 

 рейтинг допомагає сформувати узагальнююче судження про 

кожного співробітника – виявити лише продуктивних, відсталих і надійних 

середняків – щоб вжити відповідних заходів (навчання, та чи інша форма 

нефінансової винагороди);  

 без рейтингу неможлива відрядна оплата праці; 

 рейтинги показують людям, до чого прагнути: “Ви поставили мене 

на рівень С. Що мені потрібно зробити, щоб піднятися до В?”; 

 з’являється основа для прогнозування, якщо правильне 

припущення, що сьогоднішні успішні працівники залишаться такими і надалі. 

Однак досягнута результативність дозволяє прогнозувати майбутнє лише за 

наявності зв’язку – певних елементів нинішньої роботи, що зберігають 

значення і для посади більш високого рівня. 

Аргументи проти рейтингу: 

 більшість рейтингів суб’єктивні, і важко узгодити рейтинги, які 

використовуються різними менеджерами; 

 спроба охарактеризувати результативність працівника в одному 

рейтингу – це надзвичайна примітивізація складного комплексу факторів, що 

впливають на результати його праці. Якщо ж робити це після докладного 

обговорення сильних і слабких сторін співробітника, то рейтинг стає 

поверхневим і довільним; 
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 сама атестація стає чимось малозначним, якщо завершується 

складанням рейтингу, особливо диктує розміри відрядної оплати праці. Це 

різко послаблює орієнтацію всього заходу на перспективу і розвиток – тобто 

саме на те, що має першорядне значення; 

 оцінити результативність за чітко встановленими кількісними 

критеріями, звичайно, непросто, але можливо. Але завдання справедливого і 

послідовного оцінювання є надзвичайно важким насамперед через якісні 

складові результативності. Особливе обурення персоналу викликають спроби 

ранжувати співробітників за рівнями компетенцій, оскільки ці рівні зазвичай 

описуються узагальненими характеристиками очікуваної поведінки. На їх 

основі точного рейтингу не складеш, навіть за наявності фактичних даних про 

поведінку (які необхідні для оцінювання); 

 небезпечно судити про потенціал співробітника на основі 

сукупного рейтингу, що маскує розбіжність між усіма цими елементами. Однак 

не можна допускати, щоб низька загальна ефективність співробітника як 

результат спричиняла кар’єрне зростання; 

 присвоюючи співробітникам ярлики “середній”, “нижче 

середнього” або будь-які інші, ми принижуємо і демотивуємо їх. 

Таким чином, аргументи проти рейтингів є домінантними. Як 

стверджують дослідники проблеми оцінювання результативності, сьогодні все 

більше організацій відмовляються від їх застосування, оскільки зворотний 

зв’язок показав, що насправді рейтинг не приносить користі. Фактично він 

повідомляє співробітнику: “Ти вирішив всі свої завдання, непогано попрацював 

– у тебе рівень С”. Це задовільний рейтинг, і співробітник може запитати: 

“Якщо я дійсно зробив хорошу роботу, чому мене оцінюють лише задовільно? ” 

[10, с. 62–63 ]. Проте було б помилково повністю відхиляти рейтинги в процесі 

оцінювання результативності персоналу. Їх застосування лінійними 

менеджерами передбачає визначити: базис, від якого будуть відраховуватися 

рівні результативності; кількість рівнів у рейтингу; методи забезпечення 

достатньої точності ранжування. 
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У практиці зарубіжного менеджменту набув поширення матричний чи 

графічний метод оцінювання працівників. Лінійний менеджер і працівник, що 

атестується, спільно вирішують, де перебуває останній в матриці або сітці 

результативності, зображеній на рис. 3.6.  

Це “моментний знімок” сукупного внеску всіх співробітників, який 

завдяки наочності є найкращою основою для аналізу та обговорення, ніж 

механічне ранжування. Оцінка індивідуального внеску враховує як результати, 

так і поведінку, ставлення до справи, підхід до роботи загалом. Для побудови 

матриці працівник і лінійний менеджер повинні узгодити процедуру атестації. 

Вона має бути описана на окремій сторінці на початку атестаційного бланка. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Поведінка,  відносини, підхід до роботи загалом  

 
Рис. 3.6. Матриця результативності персоналу організації  

(побудовано за [10]) 

Метою є збалансоване оцінювання внеску працівника в загальну справу 

протягом року. Оцінювання повинно враховувати те, як виконує працівник 

вимоги, що висуваються до посади, зафіксовані в посадовому профілі, 

досягнуті результати і розвиток компетенцій протягом року. Результати цього 

оцінювання мають стати основою для підвищення оплати праці в майбутньому. 

Сітка в бланку щорічної атестації працівника за результативністю є 

важливим інструментом, який допомагає зробити “моментний знімок” його 
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сукупного внеску. Вона замінює більш звичний рейтинг. Таким чином, внесок 

визначається не тільки досягнутим результатом, а й ставленням до роботи і 

поведінкою з колегами та клієнтами. У бланку оцінки результативності 

повинно бути відображено, яке місце відведено працівнику лінійним 

менеджером у матриці. Вертикальну координату менеджер повинен встановити 

за підсумком порівняння досягнутих працівником результатів з визначеними 

завданнями, зі стандартами результативності, що відображені в посадовому 

профілі, і будь-якими іншими професійними досягненнями, зафіксованими в 

атестаційному бланку. У підсумку менеджер отримає результат працівника “на 

виході”. Горизонтальну координату визначає загальна оцінка результатів 

працівника порівняно з рівнями компетентності, визначення яких вказане в 

посадовому профілі. Зауважимо, що новачок може опинитися в одному з 

нижніх квадрантів, але це варто розглядати як вказівку на потребу розвитку, а 

не є відображенням його низької результативності. 

Вчені рекомендують схожий “матричний” підхід застосовувати і під час 

оцінювання результативності менеджерів порівняно з менеджерами того ж 

рівня (рис. 3.7).  

 
                           Низький                            Результати                                 Високий 
                           рівень                                бізнес-діяльності                       рівень  

Рис. 3.7. Матриця результативності менеджерів (побудовано за [10]) 
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рівень  
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Це не “оцінний рейтинг”. Призначення матриці – допомогти кожному 

зосередитися на тому, що у нього виходить найкраще, а також виявити всі 

проблемні області, які потребують поліпшення. 

Матриця дозволяє розглянути одночасно два параметри – результати 

бізнес-діяльності і поведінку (стиль управління). Цим забезпечується всебічна 

оцінка внеску менеджера з урахуванням всіх посадових вимог і 

унеможливлюється короткостроковий фокус на поточних результатах. 

Застосування методів раціоналізації вибору, серед яких аналіз витрат, 

допомагає орієнтованому на результат керівнику розробити різні показники 

фіскальної і нефіскальної результативності. Так, показники питомих витрат є 

потужною основою для вирішення ключових питань порівняльної 

результативності на регулярній та нерегулярній основі. До того ж, під час 

застосування їх до різних юрисдикцій чи відомств вони дозволяють керівнику 

здійснювати відносні оцінювання індивідуальної або програмної 

результативності. Показники питомих витрат допомагають керівнику оцінити 

ефективність та економність діяльності. Відслідковуючи питомі витрати, 

керівник проводить моніторинг спроможності організації працювати ефективно 

та економно.  

Аналіз витрат та результатів можна застосувати під час розроблення 

стандартів витрат та ефективності програм, що фінансуються. Відхилення від 

цих стандартів є відхиленням від плану, а також є проблемами витрат та 

ефективності. Здійснюючи моніторинг таких показників, орієнтований на 

результат керівник може оцінювати, як просувається організація до досягнення 

цілей та виконання завдань, на які вона одержала фінансування. В разі появи 

відхилень можна швидко вжити заходів на виправлення ситуації, щоб 

повернутися знову на шлях результативності [71]. 

На думку як зарубіжних, так і вітчизняних вчених, необхідною 

передумовою моніторингу індивідуальної та групової результативності є 

забезпечення зворотного зв’язку в процесі управління результативністю.  

Процес зворотного зв’язку – дуже важлива складова управління 
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результативністю. Він дозволяє визначити досягнення працівника або виявити 

слабкі місця, які потребують поліпшення або розвитку. Основа зворотного 

зв’язку – фактичні дані: результати, події, критичні події, значимі вчинки, що 

зробили певний вплив на ефективність роботи. Зворотний зв’язок повинен 

здійснюватися на основі фактів, а не думок, і набувати форми, що дозволяє 

співробітникам визнати і прийняти її фактичну складову. Зрозуміло, факти 

можуть інтерпретуватися по-різному, але будь-яка інтерпретація повинна 

ґрунтуватися на реальній ситуації, що висвітлюється під час зворотного зв’язку, 

а не на суб’єктивних поглядах того, хто цей зв’язок забезпечує.  

Потрібно вбудувати зворотний зв’язок у трудові процеси. Наскільки 

можливо, зворотний зв’язок повинен стати невіддільною частиною процесу 

управління результативністю. У працівників мають бути можливості та 

стимули оцінювати власну результативність. Вчені наводять певні рекомендації 

щодо здійснення зворотного зв'язку: 

 зворотний зв’язок повинен бути негайним; 

 описувати, а не осуджувати; 

 бути конкретним; 

 задавати питання; 

 виділяти суть; 

 зосередитися на рішеннях; 

 забезпечити позитивний зворотний зв’язок. 

Досвід показує, що найбільш доцільним методом забезпечення зворотного 

зв’язку в процесі управління результативністю є метод зворотного зв’язку “360 

градусів” відомий також як “мережева оцінка” чи “багатоджерельна оцінка”. 

Вчений П. Уорд у 1997 р. дав таке визначення методу зворотного зв'язку “360 

градусів” – це систематичний збір інформації про роботу одного співробітника або 

групи на підставі зворотного зв’язку, отриманої від ряду зацікавлених осіб. Це 

вказує на його основні характеристики, а саме на те, що результативність 

співробітника оцінюється за різними категоріями різними людьми, зазвичай його 

менеджерами або підлеглими (що, власне кажучи, є зворотним зв’язком на 180 
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градусів) [385].  

Процес більш відповідає визначенню “360 градусів”, коли до оцінювання 

приєднуються колеги або клієнти (як зовнішні, так і внутрішні). Оцінка надається 

співробітнику у формі рейтингу за певними показниками його результативності. З 

метою порівняння процес самооцінки може бути долученим до загального процесу 

з використанням тих же критеріїв оцінювання, які пропонувалися іншим 

учасникам. Результати зворотного зв’язку передаються самому співробітнику, його 

начальнику або тому й іншому. За результатами зворотного зв’язку можуть бути 

проведені зустрічі з консультантами або коучами. Зазвичай це позаштатні 

спеціалісти. 

Головним стимулом до використання методу “360 градусів” стало 

ускладнення організаційної структури – лінійний керівник свідомо не здатний 

оцінити всі аспекти виконання співробітником своїх посадових функцій або його 

звіти за результатами діяльності в межах команди, або його внесок в реалізацію 

проектів. У деяких випадках мета впровадження цього методу полягала в 

прагненні налагодити більш досконалий процес звітності. 

Метод “360 градусів” зазвичай належить до програми саморозвитку або 

розвитку менеджменту організації. Оцінювання персоналу за методом “360 

градусів” доцільно використовувати в цілях розвитку, коли:  

 саморозвиток є пріоритетом; 

 підвищення результативності є важливим аспектом, проте 

розглядається як логічний наслідок успішного процесу зворотного зв’язку; 

 потенційні можливості для особистісних змін і зростання є більш 

значущими, ніж поточні показники результативності; 

 визначення сильних і слабких сторін допомагає побачити можливості 

для розвитку; 

 довгострокова перспектива стає основою процесу, оскільки головною 

і кінцевою метою є особистісне зростання; 

 лінійний менеджер відіграє номінальну роль і може зовсім не 

долучатися до процесу; 
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 дані зворотного зв’язку відносяться до “особистих інтелектуальних 

здібностей” і служать підставою для управлінських рішень. 

Результати зворотного зв’язку використовуються, щоб допомогти 

менеджерам складати плани індивідуального розвитку. 

Якщо зворотний зв’язок “360 градусів” використовується для оцінювання 

роботи персоналу, його можна застосувати з метою прийняття рішень про оплату 

за результатами роботи. Рейтинги формуються на підставі зворотного зв’язку і є 

визначальним фактором, або принаймні керівництвом до розгляду пропозицій 

щодо збільшення оплати праці. Проте варто зазначити, що досить рідко цей метод 

використовують для оцінювання результативності працівників з метою 

визначення рівня заробітної плати, так як більшість працівників вважає, що це 

негативно віддзеркалиться на цілях їх розвитку.  

Коли зворотний зв’язок “360 градусів” застосовується для оцінювання 

результативності роботи співробітника, основна увага приділяється поточним 

показниками. Результати зворотного зв’язку показуються як самому 

співробітнику, так і його керівникам, і останні відіграють важливу роль. 

Результати зворотного зв’язку повинні використовуватися під час обговорення 

даних про результативність з метою визначення потреб у розвитку та областей для 

удосконалення, а також для узгодження дій, що робляться. 

Річард Ю. Зоді у науковій праці “Бюджетування результативності” 

стверджує, що оцінка результативності не обмежується лише слуханнями за 

участю підлеглих, даними звітів керівництва та систем управління. Вона охоплює 

уважне ставлення до занепокоєння та скарг на недостатню результативність, які 

висловлюють працівники або тих, що надходять із зовнішнього середовища (від 

одержувачів послуг, поінформованих виборних та призначених посадових осіб 

тощо) та їх документування. Необхідно миттєво реагувати на ці занепокоєння та 

скарги, перевіряти, щоб вживати відповідні заходи – це підвищує рівень довіри до 

організації та її керівника. Проте занепокоєння чи скарги не завжди мають 

вирішуватися, скажімо, на користь скаржника. Це означає, що лінійні менеджери 

організації шукають таку інформацію і реагують на проблеми, вивчаючи їх і 
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оперативно надають відповідь. Швидкий зворотний зв’язок є важливим як для 

зовнішнього, так і для внутрішнього середовищ організації [106].  

Таким чином, моніторинг та оцінювання результативності працівників 

водночас зі зворотним зв’язком є необхідною передумовою забезпечення 

безперервності та циклічності процесу управління результативністю організації. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Невід’ємною складовою процесу управління організацією є процес 

управління результативністю, який має циклічний характер і складається з 

декількох взаємопов’язаних, але необов’язково послідовних процесів, що 

здійснюються впродовж року і частково переплітаються. Суб’єктом цього процесу 

є лінійний менеджер, роль якого – визначальна. Концепція управління 

результативністю озброює лінійних менеджерів засобами, застосування яких є 

необхідними і достатніми передумовами її успішної реалізації. Головною і 

необхідною передумовою запровадження системи управління результативністю в 

організації є лідерство. Роль лідера полягає в тому, щоб визначити стратегічний 

напрям розвитку організації і повести людей за собою.  

2. Вміння результативно та ефективно керувати – це не вроджена якість, 

а професійна навичка, якої можна і потрібно набути в процесі роботи. Нами 

визначено необхідний (мінімальний) рівень професійних компетенцій сучасного 

менеджера лінійного рівня управління: базові управлінські компетенції; 

елементарні компетенції ІТ&С; ключові комунікаційні компетенції. Достатній 

рівень професійних компетенцій лінійного менеджера середнього та вищого 

рівнів управління вимагає наявності корпоративних компетенцій, що 

визначаються відповідно до рівня організаційної зрілості компанії, етапу її 

життєвого циклу та кваліфікаційних характеристик професійної діяльності. 

3. Завдання менеджерів в процесі управління результативністю полягає 

в їх умінні ефективно керувати власними командами. Тому важливими 

передумовами запровадження системи управління результативністю 

вітчизняними менеджерами є не лише наявність лідерських здібностей і навичок 
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професійного управління, але і можливість самостійно наймати та формувати 

команду однодумців – виконавців, що, на жаль, не завжди реально в умовах 

української дійсності. Кращі результати показують працівники і команди, які 

керують самі собою, котрі забезпечені певним стратегічним напрямом і 

своєчасним зворотним зв’язком. Менеджмент створює вартість і досягає 

результатів, розвиваючи здібності людей. 

4. Конкретизація загальних функцій управління організацією щодо 

результативності на засадах процесного підходу дозволила нам виокремити такі 

функції процесу управління результативністю організації: планування 

результативності; організування забезпечення результативності; мотивування 

працівників до забезпечення результативності; контролювання досягнутих 

результатів. Першочерговим і головним елементом цього процесу є планування - 

визначення напрямку розвитку, узгодження цільових показників результативності 

з індивідуальними планами розвитку. Підсумком процесу планування є угода про 

результативність, в якій формуються очікування – результати, які повинні бути 

досягнуті, та навички, знання і досвід, що необхідні для їх досягнення. 

5. Важливою процедурою процесу планування результативності є 

складання працівником індивідуального плану розвитку – переліку заходів 

постійного навчання і розвитку працівників як засобів досягнення індивідуальних 

і корпоративних цілей. Проте в практиці вітчизняного управління це переважно 

рідкість. У кращому разі в більшості організацій розробляють індивідуальні плани 

роботи на рік, квартал, місяць, які є переліком індивідуальних завдань, доведених 

централізовано до робочих місць працівників. Ретельне планування 

результативності створює середовище, в якому добросовісна результативність є 

нормою, а не винятком.  

6. Головною функцією процесу управління результативністю є 

мотивація працівників до забезпечення індивідуальної та групової 

результативності. Мотивація працівників і методологія управління 

результативністю діалектично взаємопов’язані: по-перше, мотивація працівників є 

необхідною умовою для забезпечення результативності; по-друге, дієва система 
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управління результативністю мотивує працівників до досягнення цілей 

організації. Сутність мотивації в процесі управління результативністю полягає в 

індивідуальній активізації мотивів працівників і створенні спонукальних стимулів. 

Завдання менеджера в процесі управління результативністю полягає у створенні 

умов для вироблення внутрішньої мотивації.  

7. Між мотивацією і кінцевим результатом діяльності працівника немає 

однозначного зв’язку, якому перешкоджають багато факторів. Дослідження 

показує, що інсталяція принципів і методів концепції управління 

результативністю, яка акумулює в собі ефективну систему взаємовідносин між 

керівництвом та персоналом, а також сучасний мотиваційний механізм активізує 

цю залежність. Для цього процес управління результативністю повинен 

ґрунтуватися на принципах моральності та справедливості, ключових цінностях 

організації і бути засобом переконання працівників підтримувати ці цінності.  

8. Управління результативністю базується на комплексному поєднанні 

та використанні засобів фінансової та нефінансової мотивації. Засобами 

нефінансової мотивації є: визнання заслуг, надання певних можливостей, 

створення умов для професійного розвитку, планування кар’єри, формування 

залученості та зацікавленості працівників. Управління результативністю тісно 

корелює з оплатою праці, взаємозв’язок яких забезпечують форми і системи 

оплати праці. В контексті управління результативністю доведено доцільність 

запровадження українськими менеджерами таких систем відрядної оплати праці: 

оплата за результатами; оплата відповідно до компетенцій, оплата відповідно до 

внеску, які є поширеними в практиці управління зарубіжними компаніями.  

9. Система оцінювання передбачає постійний моніторинг 

результативності, який охоплює проведення неформальних обговорень досягнутих 

результатів, формальні проміжні перевірки, офіційні атестації та орієнтується на 

узгоджені завдання, плани робіт, розвиток й удосконалення. Система оцінювання 

результативності повинна базуватися на якісній інформації та аргументованих 

думках; процедура оцінювання має бути зрозумілою, прозорою і доступною для 

працівників з можливістю оскаржити оцінку. Протягом всього року, особливо під 
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час проміжних перевірок, потрібно переглядати посадові профілі й індивідуальні 

цілі відповідно до змін. Підвищення результативності та розвиток персоналу 

неможливі без розуміння не тільки того, що потрібно зробити, але і як. 

10. Оцінювання результативності починається з ретроспективного 

аналізу результатів і причин досягнення певного рівня результативності. 

Результати порівнюються з узгодженими цільовими показниками. Під час аналізу 

причин враховується ситуація – умови, в яких ці результати досягалися, і вплив 

системи, в якій ведеться робота, та інші зовнішні фактори. Визначальними 

факторами є якість керівної роботи менеджерів та їх зацікавленість у розвитку 

своїх підлеглих. Поведінковий аналіз індивідуальних факторів, які могли 

вплинути на результативність працівника найкраще проводити з використанням 

моделі компетенцій і фактичних даних. 

11. Необхідною передумовою моніторингу індивідуальної та групової 

результативності є забезпечення зворотного зв’язку в процесі управління 

результативністю. Основа зворотного зв’язку – фактичні дані: результати, події, 

критичні події, значимі вчинки, що зробили певний вплив на результативність 

роботи. В процесі дослідження нами доведено, що найбільш доцільним методом 

забезпечення зворотного зв’язку в процесі управління результативністю є метод 

зворотного зв’язку “360 градусів”. Результати зворотного зв’язку є основою 

планування індивідуальної та групової результативності і використовуються 

менеджерами під час складання індивідуальних планів розвитку, що ще раз 

підтверджує циклічність процесу управління результативністю. 
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РОЗДІЛ 4 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ЯК 

ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

4.1. Ключові проблеми та бар’єри виконання стратегії організації 

 

Успішний розвиток сучасних вітчизняних організацій вимагає від 

менеджменту першочергового вирішення низки проблем, що пов’язані з 

вибором і закріпленням певної частини ринку, формуванням конкурентного 

статусу організації і підтримкою його в умовах загострення конкурентної 

боротьби. На вирішення цих проблем повинна бути спрямована обґрунтована 

стратегія організації. У багатьох вітчизняних організаціях чітко вираженої 

стратегії немає зовсім, а там, де загальна стратегія діяльності все ж таки існує, 

переважно вона не виконується. Проте думки більшості керівників вітчизняних 

організацій щодо освоєння та застосування методів стратегічного управління в 

їхній професійній діяльності коливаються від ствердження неможливості 

скористатися зарубіжним досвідом до вкрай обережного припущення про те, 

що окремі прийоми стратегічного управління можуть бути впроваджені в 

недалекому майбутньому [347]. 

Суб’єктами формування загальної (корпоративної) стратегії організації є 

лінійні менеджери вищого рівня управління. Виходячи з місії організації, 

визначеної власниками, вони встановлюють цільовий ринок організації, її 

операційну структуру, провідне виробництво та визначають її можливості. 

Лінійні менеджери середнього та низового рівнів управління разом з 

функціональними менеджерами розробляють функціональні (допоміжні) 

стратегії організації, що забезпечать в майбутньому реалізацію загальної 

стратегії.  

У фаховій літературі зі стратегічного менеджменту достатньо ґрунтовно 

висвітлені теоретичні засади і методологічні підходи щодо розробки стратегії 

організації (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. Алгоритм розробки стратегії організації  

(розроблено автором на основі [4, 173, 347]) 
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Проте, на думку багатьох зарубіжних і вітчизняних вчених, ключем до успіху 

стратегії є її виконання. Більшість менеджерів краще знають як сформулювати 

стратегію, ніж як змусити цю стратегію працювати. Їм відомо практично все про 

планування і фактично нічого про виконання, а це викликає безліч проблем у разі 

спроб примусити працювати чудово сплановану стратегію. Реалізація стратегії – 

справа складна, але вона цілком заслуговує уваги керівництва на всіх рівнях 

організації. Всі менеджери несуть відповідальність за успішне здійснення 

стратегічних планів. Практичне виконання – це завдання не тільки працівників 

нижчого рівня управління [77, с. 2–7]  

Дослідники проблем сучасного менеджменту організацій констатують, що 

останніми десятиліттями помітно зросла плинність топ-менеджерів. Раніше зайняти 

посаду на високому рівні означало підписати безстроковий договір про наймання 

на роботу. Основною причиною зміни керівників були нереалізовані стратегії. 

Головним завданням генерального директора, на думку Г. Кокінза, є визначення і 

коректування стратегії. Але незважаючи на ретельно розроблені плани, директори 

зазнають невдачі на стадії передання цієї стратегії підлеглим. Частково це 

відбувається тому, що, поки нові стратегії розробляються, критерії оцінювання 

результативності зазвичай залишаються колишніми і не відображають нових 

реалій, які стали важливими, найбільша увага приділяється аспектам, які вже не 

актуальні. Ви отримуєте те, що вимірюєте, і загалом організація продовжує 

рухатися в тому ж напрямку. Іншими словами, існує велика різниця між 

формулюванням стратегії та її втіленням у життя [134, с.26–27]. 

Стратегічні плани розвитку корпорацій нерідко залишаються 

нереалізованими на практиці. Це визнають і зарубіжні вчені Л. Боссіді і Р. 

Чаран. Багато генеральних директорів і керівників основних підрозділів 

компаній надають занадто великого значення тому, що прийнято називати 

загальною стратегією, концепціями розвитку і філософією компанії, але не 

беруть до уваги механізми практичного виконання задуманого. Всі 

співробітники підтримують проект або ініціативу, а потім він благополучно 

провалюється. Вченим вдалося виявити певну закономірність – основною 



268 
 

 

причиною невдачі у реалізації стратегії була відсутність культури виконання 

[43, с. 39]. 

У практиці як зарубіжного, так і вітчизняного менеджменту інколи 

поширюється думка, що виконання стратегії – це лише справа виконавців – 

менеджерів нижчих рівнів та фахівців. Проблема полягає в тому, що деякі 

менеджери вищого рівня абсолютно щиро вважають, що практичне 

впровадження стратегії – “нижче їх гідності”, тому вся робота з виконання 

створених стратегій лягає лише на плечі працівників нижчого рівня. 

“Завданням менеджерів вищого рівня є планування і розробка стратегії. 

Створенню якісних планів потрібно приділяти велику увагу. Якщо керівництво 

склало хороший план, воно може передати його “робочим конячкам”, чиє 

завдання полягає в тому, щоб виконати створений нагорі план і домогтися того, 

щоб зусилля, затрачені його творцями, не пропали даремно. Яка чудова картина 

процесу планування та виконання! Творці планів (розумні люди) розробляють 

плани, які “робочі конячки” (не такі розумні) просто повинні приводити в дію. 

“Виконання” вимагає менших здібностей і розуму, ніж “планування”, – таке 

сприйняття управлінської діяльності недвозначно принижує значимість 

процесу виконання”. У сфері управлінської діяльності популярною є думка, що 

одна група менеджерів виконує інноваційну, вкрай складну роботу 

(планування), а потім “передає м’яч” службовцям нижчого рівня для 

подальшого здійснення створених планів. Якщо що-небудь піде не так, як 

передбачалося, і стратегічний план не принесе успіху (що трапляється дуже 

часто), всі проблеми ляжуть на плечі “виконавців”, котрі якимось чином 

неправильно зрозуміли і не змогли втілити бездоганний і цілком життєздатний 

план [77, с. 6–7].  

Фундаментальна проблема полягає в тому, що люди схильні до думки про те, 

що процедури виконання поставлених завдань належать до тактичних питань 

бізнесу, які керівники делегують менеджерам нижчого рівня, а самі 

зосереджуються на більш “важливих” завданнях. Таке уявлення абсолютно 

помилкове. Оперативне управління “за цілями” – це не тактика, це ціла культура, 
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ціла система. Вона повинна стати невід’ємною частиною стратегії компанії, однією 

з її завдань, складовою її корпоративної культури, і носієм її має бути передусім 

керівник компанії. Він нікому не може делегувати це завдання, оскільки воно 

становить суть його діяльності. Багато керівників витрачають чимало часу на 

вивчення і впровадження новітніх управлінських методик, але нездатність 

налагодити ефективне оперативне управління, мета якого – досягнення 

підприємством планових показників, підриває цінність практично всіх інших дій. 

Такі керівники будують будинок без фундаменту [43, с. 57]. 

Звичайно, в кожній організації існує поділ планування і виконання, 

точніше, розробки та виконання стратегії. Але коли такий поділ стає 

нефункціональним, тобто коли розробники стратегії вважають себе розумними 

людьми, а виконавців сприймають лише як “робочих конячок”, реалізація 

стратегії на практиці завжди призведе до виникнення проблем. Коли “еліта” 

створює плани, але вважає їх здійснення чимось нижчим за свою гідність, 

успішна реалізація стратегії перебуває під загрозою. Сувора правда життя 

полягає в тому, що, коли справа доходить до виконання стратегії, “робочими 

конячками” є всі менеджери без винятку. Розумне здійснення стратегії вимагає, 

щоб всі менеджери від виконавчого директора і до менеджерів найнижчого 

рівня запрацювали на повну силу. Звичайно, завдання та обов’язки менеджерів 

вищого та середнього рівнів можуть відрізнятися. Однак процес виконання 

вимагає величезної роботи і прагнення отримати результати від всіх 

службовців, незалежно від рівня займаних посад [77, с. 7–9]. 

Сьогодні різниця між компанією і її конкурентами часто визначається 

здатністю виконувати рішення, намагатися досягти результату. Якщо культура 

виконання у ваших конкурентів краща і вони перемагають, то фахівці на 

фінансових ринках негайно помічають, що ваша витончена стратегія не працює. 

Керівники, які не вміють ефективно домагатися виконання прийнятих рішень, 

більше не отримують незаслужених нагород. У сучасному діловому світі 

результативність та ефективність виконання визначених завдань і планів – 

основна проблема, важливість якої ще не оцінена гідно. Брак дисципліни щодо 
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виконання сформульованих завдань є основною перешкодою до досягнення 

успіху і причиною більшості невдач, які помилково пояснюють іншими 

факторами [43, с. 38]. 

Необхідно також зазначити, що виконання вимагає від менеджерів усіх 

рівнів компетентності в цьому питанні. Всі працівники компанії від менеджерів 

найвищого рівня до найнижчого повинні повністю розуміти процес і мати 

навички, які потрібні для успішного застосування стратегії на практиці. Без 

володіння механізмом виконання і процесами змін, необхідними для реалізації 

стратегії, неможливо досягти успіху. Трансформація стратегії в результати 

неможлива без чіткого дотримання прийнятих рішень і без виконання дій, які 

визначають здійснення стратегічних планів. Реалізація стратегії – це аж ніяк не 

незначна частина управлінської роботи; виконання визначає саму суть цієї 

роботи. Здійснення стратегії є ключовим завданням усіх менеджерів, яке не 

можна перекласти на плечі інших службовців і забути про нього. Досвід показує, 

що управління виконанням стратегічних планів потребує витрачання приблизно 

у 5–10 разів більших зусиль та часу, ніж розробка всієї системи стратегічних 

планів, проектів, програм [173, 347]. 

Ми поділяємо наукові погляди вчених і практиків-менеджерів, котрі 

стверджують, що планування та реалізація стратегії взаємозалежні. 

Незважаючи на те, що насправді завдання планування і реалізації можуть 

розділятися, ці два процеси взаємозв’язані. Планування впливає на здійснення 

стратегії, що своєю чергою з часом призводить до зміни стратегічних планів. 

Цей взаємозв’язок між плануванням і виконанням передбачає, що менеджери 

всіх рівнів повинні постійно враховувати не один, а два критично важливих 

аспекти.  

Успішні стратегічні результати досягаються тоді, коли відповідальні за 

виконання беруть активну участь у процесі планування або розробки стратегії. 

Що більший ступінь взаємодії між виконавцями і розробниками або чим більше 

точок дотику є у цих процесах, то імовірніший успіх здійснення стратегії. 



271 
 

 

Між розробкою корпоративної стратегії, формуванням стратегічних 

планів та їхньою реалізацією неможливо встановити чітку межу, як зауважує 

український вчений З. Шершньова. Проте реалізація стратегії має деякі 

особливості, котрі можуть сприяти досягненню стратегічних цілей у разі їх 

врахування, або – перешкоджати цьому. Тісний зв’язок та послідовність 

стратегічних, тактичних і оперативних планів виробництва товарів є 

передумовою виконання стратегії. Практична діяльність щодо виконання 

стратегічних планів виробництва товарів ґрунтується на налагодженні 

зворотного зв’язку, який дозволяє забезпечити керованість стратегічного 

процесу в організації.  

Розробка та реалізація корпоративної стратегії – дві сторони одного 

цілого і визначають її розвиток. Реалізація корпоративної стратегії охоплює всі 

сфери та рівні менеджменту організації, які пов’язані з впровадженням 

розроблених функціональних стратегій, організацією їх виконання, 

моніторингом за їх здійсненням та забезпеченням визначених результатів. 

Механізм стратегічного менеджменту організації повинен підсилюватися та 

доповнюватися тактичними й оперативними заходами, що оформлюються 

відповідними організаційними планами, мережевими графіками, 

технологічними картами тощо з участю самих виконавців [173, 296, 347]. Для 

успішного застосування стратегії необхідне синхронне сприйняття планування і 

виконання. Менеджери повинні думати про виконання навіть тоді, коли вони 

ще тільки формулюють свої плани. Виконання – це не та проблема, про яку 

“можна подумати пізніше”. Звичайно, всі рішення і заходи щодо реалізації 

стратегії не можуть прийматися відразу ж. Але в процесі планування та 

виконання всі питання або проблемні області, пов’язані зі здійсненням 

стратегії, необхідно сприймати як фрагмент однієї загальної картини.  

Г. Кокінз визначає управління результативністю як перетворення планів у 

результати, тобто як виконання. За такого підходу важлива сфера формування 

стратегії залишається за межами управління результативністю. Насправді межа, 

яка відокремлює стратегію від її виконання, досить розмита, і про стратегію 
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написано немало.  

Протягом останніх років фахова література з менеджменту пропонує 

вимогливим менеджерам все нові і нові ідеї щодо питань планування та 

формулювання стратегії, але повністю відкидає питання реалізації стратегії. 

Ніхто не сперечається про важливість планування, як і не може заперечити того 

факту, що, зіштовхнувшись із проблемами, менеджери нарешті починають 

серйозно ставитися до питань виконання. Як і раніше очевидно, що питання 

виконання менш чіткі і зрозумілі, ніж проблеми формулювання стратегії. Всі 

добре навчилися планувати, але мало хто вміє робити. Перехід від креслярської 

дошки до реалізації цілей обов’язково має на увазі виконання. Однак 

перетворити плани в результати не так-то просто. Виконання може не бути 

ідеальним, зарплата працівників – аж ніяк не найвища. Виконання – це не 

просто дотримання інструкцій. Воно вимагає знань, міркувань і 

далекоглядності всіх працівників [134, с. 38]. 

Технології виконання сформульованих завдань зазвичай належать до 

тактики бізнесу. Це перша серйозна помилка. Тактика – це ключ до досягнення 

результатів, але технології виконання планів не можна вважати тактикою. 

Ефективне виконання завдань – основа стратегії, і на нього варто орієнтуватися 

ще на етапі її розробки. Неможливо виробити якісну стратегію без урахування 

організаційних можливостей її виконання. Якщо йдеться про деталі виконання 

окремих завдань, можна назвати цей процес делегуванням, клопіткою роботою 

з дрібницями, але не плутати виконання з тактикою. 

Реалізація планів – це систематичний процес ретельного обговорення 

численних “як?” і “що?”, формулювання питань, систематичної і ретельної 

перевірки виконання, делегування відповідальності за окремі питання. Він 

передбачає створення формулювань і уточнення уявлень про стан середовища 

бізнесу, оцінювання можливостей організації, узгодження стратегії з основною 

господарською діяльністю підприємства і можливостями трудового колективу, 

якому належить цю стратегію здійснювати, координацію роботи багатьох 

співробітників з різними спеціальностями і встановлення винагороди залежно 
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від результатів [43, с. 57]. 

За своєю суттю виконання передбачає систематичне об’єктивне 

оцінювання реальності та вжиття заходів за результатами дискусії. Ця 

дисципліна також має на увазі наявність конкретних механізмів для 

коригування відхилень від основного курсу у разі змін зовнішнього 

середовища, а також розвиток організації, щоб вона була здатна вирішувати 

найамбітніші завдання стратегії. Успіх реалізації стратегії не гарантований 

навіть за ретельної розробки плану реалізації на певному бізнес-рівні. 

Виконавські плани на будь-якому бізнес-рівні зазнають фіаско, якщо не 

отримають корпоративної підтримки. Нерідко якісно підготовленим і логічно 

побудованим планам перетворень на рівні бізнес-підрозділу організації 

заважала низька корпоративна культура, за якої потенційно ефективні 

виконавські дії розбивалися об корпоративну інерцію і некомпетентність. Хоча 

реалізація і є критичним фактором, що визначає успіх стратегії, змусити 

стратегію працювати дуже непросто. Зазвичай на шляху до успіху є ще низка 

факторів, зокрема внутрішні взаємини, інерція і опір перетворенням.  

Аналогічні міркування висловлюють автори концепції збалансованої 

системи показників Р. Каплан і Д. Нортон. На їх погляд, розрив між процесом 

розробки стратегії і процесом її реалізації зумовлений недоліками традиційної 

системи управління з питань: розробки і поширення стратегії; розподілу 

ресурсів; визначення індивідуальних цілей і цілей підрозділів; забезпечення 

зворотного зв’язку. Основними причинами невиконання стратегії організації 

вчені вважають дефекти застосовуваних систем управління, які здебільшого 

орієнтуються на традиційну фінансову модель, націлену на аналіз фактичних 

витрат, що і призводить до невідповідності між формулюванням стратегії та її 

реалізацією [118, с. 175–177 ].  

На їхнє переконання, ефективній реалізації стратегії перешкоджають 

чотири специфічні бар’єри: 

1. Концепція та стратегія компанії є незрозумілими. 

2. Стратегія не пов’язана з індивідуальними цілями і цілями 
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підрозділів. 

3. Стратегія не пов’язана з довгостроковим і короткостроковим 

розподілом ресурсів. 

4. Зворотний зв’язок є тактичним, але не стратегічним. 

Перша перешкода в реалізації стратегії виникає, коли організація не може 

перевести свою концепцію і стратегію в площину зрозумілих і здійсненних 

завдань. Наслідками такої ситуації неминуче стають розрізненість і неповна 

оптимізація зусиль. Генеральному директору і керівникам підрозділів не 

вдається прийти до єдиної думки про те, що насправді означає загальна 

концепція і стратегія компанії. Отже, кожен з них будує плани з реалізації цієї 

стратегії відповідно до власного розуміння, тому їх зусилля виявляються 

неузгодженими.  

Наші спостереження дозволили зробити висновок, що сучасні українські 

менеджери, навіть маючи чітке уявлення про стратегію організації, не 

володіють механізмами переведення її на мову зрозумілих і здійсненних 

завдань для своїх співробітників. Цей організаційний бар’єр в реалізації 

стратегії породжує проблему поширення стратегії, розробленої топ-

менеджментом, на нижчі рівні. Багато начальників не можуть передати своє 

бачення всім іншим, що могло б скерувати організацію в потрібному напрямку. 

Бракує дисципліни, яка перетворювала б індивідуальне бачення в загальне. 

Більшість рядових працівників і менеджерів, якщо запитати їх про стратегію 

організації, не зможуть чітко її висловити. Багато працівників навіть не мають 

поняття про стратегію організації, в якій працюють. Найчастіше їм доводиться 

вирішувати проблеми, які виникають щодня. Інакше кажучи, між баченням або 

місією топ-менеджменту і щоденними діями персоналу існує комунікаційний 

розрив. Управління результативністю може усунути цей розрив [43, 77, 134].  

Стратегічне планування і карти показників результативності 

перетворюють стратегію в справу кожного працівника. Управління 

результативністю дозволяє керівникам передавати своє бачення всій команді і 

орієнтує менеджмент та групи працівників на створення вартості. Традиційний 
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командно-наказовий стиль керівників, які намагаються контролювати своїх 

підлеглих за допомогою жорстких систем управління, вже не може служити 

засобом досягнення позитивних результатів. Управління результативністю 

створює таку робочу атмосферу, в якій менеджери і персонал виявляють 

відкриту зацікавленість і поводяться так, немов весь бізнес належить їм. На 

зміну деструктивним поглядам і неписаним правилам, які зазвичай іменуються 

культурою організації (на зразок “завжди проси трохи більше, ніж тобі треба 

насправді”), приходять керівні принципи. 

Але можливий не тільки комунікаційний розрив, а й інформаційний. 

Навіть досить освічені організації, які усвідомлюють потенційну цінність своїх 

знань про бізнес і активи, часто не готові сприймати її з економічного погляду. 

Більшість компаній досі не в змозі добувати необхідну їм інформацію про 

бізнес; інформація, яку вони отримують, доходить до них недостатньо швидко, 

відповідно, вже не може братися до уваги. Такі методології, як 

процесноорієнтоване управління, дають надійне, засноване на фактах уявлення 

з фінансового погляду про витрати виконуваних процесів, їх продуктів, послуг і 

клієнтів [134, с. 76]. 

У процесі створення системи управління результативністю чітко 

формулюються стратегічні цілі та визначаються основні чинники досягнення 

успіху; виникає порозуміння між топ-менеджерами незалежно від їх 

попереднього досвіду або професійних обов’язків. Система трансформує місію 

організації в основні стратегічні напрямки розвитку, які доводяться до відома 

всіх співробітників. 

З другим бар’єром організації стикаються, коли немає взаємозв’язку між 

загальними стратегічними цілями і цілями підрозділів, а також завданнями 

кожного окремого співробітника. Замість цього діяльність структурних 

підрозділів фокусується, відповідно до традиційної системи менеджменту, на 

виконання фінансового бюджету. Цілі підрозділів і їх співробітників пов’язані з 

рішенням короткострокових тактичних завдань, водночас не враховується 

формування можливостей, спрямованих на досягнення довгострокових 
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стратегічних цілей. Можливо, цей бар’єр – результат нездатності відділів 

людських ресурсів своєчасно увідповіднити індивідуальні цілі і цілі підрозділів 

зі стратегією організації [118, с. 178]. Для реалізації стратегії необхідно, щоб 

стратегічні плани і цілі були переведені в розряд короткострокових 

оперативних цілей. Довгострокові цілі повинні бути перетворені в систему 

короткострокових показників діяльності, які, по-перше, піддаються 

вимірюванню, а по-друге, перебувають у логічному взаємозв’язку відповідно 

до загального бізнес-планом [10, 77, 110] (ці питання нами детально розглянуті 

у розділі 2). 

Більшість менеджерів у великих організаціях мають справу з локальними, 

короткостроковими проблемами і питаннями. Стикаючись з клієнтами, 

конкурентами і працюючи з підлеглими, менеджери зазвичай вирішують 

питання одноденного або тижневого характеру, рідше місячного і тим більше 

квартального. Неможливо здійснювати ефективне управління, навіть на 

вищому рівні, керуючись лише стратегічним планом. Ключові питання, 

елементи і вимоги бізнес-стратегії необхідно перетворити в короткострокові 

цілі та плани дій, і цей процес є невід’ємною та життєво важливою частиною 

реалізації стратегії. Мислення на мові короткострокових цілей – це позитивний 

процес, якщо таке мислення прив'язане до довготривалого стратегічного 

мислення. Саме методологія управління результативністю підвищує 

передбачуваність результатів, прояснює зв’язок між стратегічними, 

операційними та фінансовими цілями, робить їх зрозумілими для менеджерів і 

груп співробітників, що дозволяє їм діяти, а не чекати вказівок начальників. 

Управління результативністю дозволяє кількісно оцінити результативність 

планування витрат за допомогою ключових показників ефективності, 

отриманих зі стратегічних карт і збалансованих систем показників. 

Знаючи ці стратегічні цілі та їх відносну важливість, менеджери і 

команди співробітників вибирають відповідні інструменти з усього набору 

управління результативністю, наприклад дані процесноорієнтованого обліку 

витрат і інформацію про управління взаємовідносинами з клієнтами, які 
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дозволяють об’єктивно оцінити можливі компромісні рішення. Навіть в умовах 

чіткої стратегії можливі конфлікти в організаціях. Так, завжди буде існувати 

протиріччя між рівнем обслуговування клієнтів, результативністю процесів і 

обмеженістю бюджету або прибутку. Менеджери і команди співробітників 

постійно стикаються з конфліктними цілями і не знаходять шляхів вирішення 

цих протиріч, тому вони схильні фокусувати свої зусилля на вирішенні 

короткострокових проблем і задоволенні особистих інтересів. 

Проведене нами опитування менеджерів великих торговельних 

організацій м. Львова дозволяє нам стверджувати, що біля понад 85% топ-

менеджерів вважають, що оплата їх праці залежить тільки від рішення річних, 

тобто короткострокових, завдань і лише менше однієї п’ятої респондентів 

заявили, що їх зарплати безпосередньо пов’язані з реалізацією довготривалих 

цілей організації. На нижчому організаційному рівні розрив виявився ще більш 

значним. Менше 7 % менеджерів середнього рівня управління і працівників, що 

працюють безпосередньо з клієнтами, співвідносять свою зарплату з 

реалізацією стратегії організації.  

Отже, немає нічого дивного в тому, що менеджерам організацій буває 

досить складно націлити працівника на виконання довгострокових завдань 

незалежно від того, наскільки добре сформульована і зрозуміла стратегія. 

Система заохочення, яка залежить від короткострокових фінансових 

показників, свідчить про застарілий підхід до управління. 

На нашу думку, саме методологія управління результативністю, допомагає 

правильно і доступно для всіх викласти стратегію організації, а потім, 

увідповіднити особисті цілі і цілі кожного підрозділу з нею. Незважаючи на те, що 

багато вітчизняних керівників не бачать вигод безпосереднього зв’язку оплати 

праці зі стратегічними пріоритетами, вони визнають, що інформація про стратегію 

і визначення цілей значною мірою сприяють кращому розумінню і схваленню 

співробітниками загальної концепції стратегії організації. 

Третій бар’єр – брак взаємозв’язку між планами і розміщенням ресурсів, з 

одного боку, і довгостроковими стратегічними пріоритетами – з іншого. 
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Сьогодні для багатьох компаній перспективне стратегічне планування і 

складання річного бюджету – два абсолютно незалежні процеси. Як наслідок – 

розподіл ресурсів часто жодним чином не стосується стратегічних пріоритетів. 

Основні ініціативи, наприклад реінжиніринг, висуваються без врахування 

пріоритетів або стратегічного впливу, а щомісячний і щоквартальний аналіз 

діяльності підприємства зводиться до пояснення відхилень між поточними та 

бюджетними показниками господарської діяльності, а не до обговорення 

проміжних результатів досягнення стратегічних цілей. Відповідальність за це 

несуть віце-президенти зі стратегічного планування та фінансів, які не бачать 

шляхів об’єднання своїх зусиль для реалізації загальних цілей компанії  

[118, с. 178–179 ]. 

Зважаючи на постійну потребу вирішення різних проблем, визначаються 

критерії прийняття компромісних рішень. Цим займаються працівники, які 

встановлюють вихідні цінності, керівники найвищого рівня управління, яким 

доводиться шукати компроміси між короткостроковими і довгостроковими 

цілями. Генеральним і фінансовим директорам треба вирішувати проблему 

співвідношення витрат і якості обслуговування клієнтів, що визначає прибуток, 

– цей показник щоквартально є об’єктом пильної уваги з боку інвесторів і 

допитливих фондових аналітиків. Розмежування інтересів клієнтів і акціонерів 

– справа невдячна, а управління результативністю дозволяє приймати рішення 

про витрати та інвестиції з більшою об'єктивністю та виваженістю. 

Бюджетування стає джерелом коштів для отримання нового прибутку, а не 

інструментом контролю над практикою обліку. Визначення пріоритетів і 

координування починають витісняти контроль. 

Доведеними перевагами системи управління результативністю є 

інтеграційний процес планування, розподілу ресурсів і складання бюджету, 

основою якого є збалансована система показників. Зокрема, важливими 

елементами трансформації стратегії в площину конкретних заходів, націлених 

на її реалізацію, є: 

 визначення довгострокових, кількісно оцінюваних цілей, яких, на 
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думку менеджерів і працівників, можна досягнути; 

 висування ініціатив (інвестиції та плани заходів) і визначення 

ресурсів для реалізації цих ініціатив, які допоможуть досягти довгострокових 

стратегічних цілей;  

 координація планів та ініціатив всіх відповідних структурних 

підрозділів організації; 

 встановлення короткострокових завдань, які поєднають стратегічні 

довгострокові цілі з поточними бюджетними показниками [10, 118, 134]. 

Останній бар’єр на шляху реалізації стратегії – брак зворотного зв’язку 

щодо втілення стратегії в життя і її “працездатності”. Більшість сучасних 

систем менеджменту використовує інформацію, отриману зворотним зв’язком, 

про короткострокові операційні результати, порівнюючи зазвичай реальні 

фінансові показники з місячними і квартальними бюджетами. Аналізу 

індикаторів реалізації стратегії і факторів успіху приділяється дуже мало уваги, 

якщо взагалі приділяється.  

Наше опитування показало, що більшість вітчизняних великих 

торговельних підприємств зовсім не проводить нарад з підведення проміжних 

підсумків реалізації стратегії. Відповідальність за це несуть віце-президенти з 

інформаційних технологій та фінансів. В результаті ні власники, ні менеджмент 

не отримують інформації з питань реалізації стратегії. Оскільки трансформація 

стратегії в короткочасні оперативні цілі відіграє найважливішу роль у реалізації 

бізнес-стратегії, така трансформація повинна бути точною і строго 

контрольованою. Без належного контролю менеджери і працівники середнього 

та нижчого рівнів можуть діяти не в тому напрямку, який передбачено бізнес-

стратегією. Саме управління результативністю організації забезпечує дієвий 

зворотний зв’язок.  

Диференційована стратегія, спрямована на поліпшення обслуговування 

клієнтів, не спрацює, якщо короткочасні цілі передбачатимуть здебільшого 

зниження витрат і ліквідацію додаткових витрат, зокрема витрат, пов’язаних з 

підвищенням рівня обслуговування. Так само бізнес-стратегія, сфокусована на 
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перетвореннях і адаптації до змін сил, що діють в галузі, опиниться під 

загрозою, якщо короткочасні цілі та показники діяльності залишатимуться 

незмінними. В цьому випадку варіант “ми завжди так робили” може виявитися 

шкідливим для реалізації стратегії. Варто просто переконатися, що щоденні цілі 

та показники діяльності цілком відповідають стратегічним цілям і планам. 

Успішна реалізація стратегії, відповідно до методології управління 

результативністю, потребує від керівників проведення не лише тактичних 

операційних нарад, але й стратегічних. Сучасні менеджери вітчизняних 

організацій повинні усвідомити, як важливо мати своєчасну, адекватну 

інформацію про перебіг реалізації стратегії. 

Стратегічний зворотний зв’язок у системі управління результативністю 

організації відзначається трьома ключовими компонентами: 

1. Загальна стратегічна концепція, яка відома всім співробітникам 

організації і дозволяє кожному з них оцінити свій внесок у реалізацію стратегії. 

2. Процес зворотного зв’язку, спрямований на збір інформації про 

реалізацію стратегії і перевірку гіпотези взаємозв’язку стратегічних цілей та 

ініціатив. 

3. Процес вирішення проблем у команді (колективі) на основі аналізу 

отриманих даних, який дозволяє адаптувати стратегію до нових обставин. 

Крім описаних бар’єрів і породжуваних ними проблем, частково 

труднощі виконання стратегії організації викликані такими перешкодами:  

 тривалий період, необхідний для реалізації стратегії;  

 необхідність більшої чисельності співробітників у процесі 

виконання;  

 нечітко або неадекватно сформульована стратегія;  

 недосконала організаційна структура управління;  

 нечітка схема відповідальності і підзвітності в процесі виконання;  

 конфліктні цілі; 

 неефективні комунікації;  

 брак культури виконання; 
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 нездатність управляти організаційними змінами. 

Кожен з цих бар’єрів можна подолати шляхом інтеграції методології 

управління результативністю в нову систему стратегічного менеджменту. Ми 

поділяємо авторську позицію щодо фундаментальної ролі і визначального місця 

збалансованої системи показників у системі стратегічного менеджменту 

організації. Досвід показує, що однієї збалансованої системи показників для 

успішного розвитку організації недостатньо. Рушійним механізмом та 

інтегруючою системою стратегічного управління й щоденних оперативних дій 

персоналу є система управління результативністю організації.  

Знання джерел небезпеки (можливостей) для виконання стратегії 

необхідне, але одного цього знання недостатньо. Для успішного впровадження 

стратегії потрібна модель або набір керівних принципів, які визначають весь 

процес і взаємозв’язок ключових рішень та заходів. Необхідна “дорожня 

карта”, яка допоможе менеджерам у разі виникнення проблем визначити 

порядок прийняття рішень і скористатися новими можливостями. 

Така концептуальна модель менеджменту дуже важлива для досягнення 

успіху, і ми поділяємо наукові погляди вчених, котрі визнають в ролі такої 

моделі, що дозволяє досягнути позитивних результатів, управління 

результативністю організації. Як констатує Г. Кокінз, “…управління 

результативністю можна використовувати для управління організацією будь-

якого типу – бізнесу, лікарні, університету, урядової установи або військового 

підрозділу, тобто будь-якого організаційного утворення, в якому присутні 

працівники та партнери зі своїми цілями, спрямованого на отримання вигоди чи 

ні. Іншими словами, управління результативністю може бути застосовано 

всюди” [134, с. 15]. 

Управління результативністю – це управління реалізацією стратегії 

організації, перетворенням планів у конкретні результати. Управління 

результативністю можна уявити у вигляді концепції, що об’єднує відомі 

методології поліпшення бізнесу та технології. Методології вже не обов’язково 

використовувати окремо – їх можна гармонійно поєднувати. Ця концепція 
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охоплює всі рівні, починаючи від керівників компаній, і процеси. 

Підсумовуючи переваги концепції, можна сказати, що вона дозволяє приймати 

рішення і розраховувати ризик з урахуванням широкого спектра функцій, 

забезпечуючи більшу прозорість завдяки точності, надійності і суттєвості 

інформації, що надається, змушуючи всі елементи працювати на реалізацію 

стратегії організації. В підсумку висока ефективність організації не призведе до 

гарних результатів за посередньої або слабкої стратегії [134, с. 23–25].  

Думки, висловлені менеджерами успішних компаній, тільки 

підтверджують тезу, що стратегія має незаперечно важливий вплив на 

результативність та ефективність діяльності організації. Саме якісна стратегія 

привела ту чи іншу компанію до успіху. Тому значення якісної стратегії важко 

переоцінити. Очевидно, недосконала стратегія породжує неефективну 

реалізацію. Непродумана стратегія дає гарантовано незадовільний результат. 

Виконання дійсно починається з хорошої стратегії [4, 31, 77, 116, 173, 347].  

У всіх наших бесідах з менеджерами-практиками панувала ключова 

думка: важливість і складність реалізації стратегії. Менеджери як і раніше 

підкреслюють, що реалізація стратегії – це ключ до успіху. Вони стверджують, 

що змусити стратегію працювати – це найважливіше завдання, більш складне, 

ніж розробка самої стратегії. Найкращі плани можуть зазнати невдачі внаслідок 

неякісного впровадження. Вражаючим аспектом всього цього є той факт, що 

менеджери як і раніше майже нічого не знають про те, як правильно втілювати 

стратегічні задуми. Це досі залишається великою і серйозною проблемою.  

Отже, проаналізовані ключові проблеми та бар’єри реалізації стратегії 

організації менеджерам можна подолати шляхом інтеграції методології 

управління результативністю в нову систему стратегічного менеджменту. 

Система управління результативністю організації є рушійним механізмом та 

інтегруючою системою стратегічного управління й щоденних оперативних дій 

персоналу. 
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4.2. Управління результативністю як інтегруюча система 

планування і виконання стратегії організації 

 

Система управління результативністю – це інструменти менеджера в 

досягненні високих результатів, а його здатність домагатися виконання 

визначених цілей і завдань – основна мета. Стратегія – це найактуальніше 

питання, відповідальність за рішення якого лежить насамперед на вищому 

менеджменті організації. Спроможність менеджменту реалізувати цілі бізнесу 

визначає сьогодні виживання компанії і безпосередньо пов’язана з 

результативним управлінням. Управління результативністю – це процес 

управління стратегією, це перетворення планів у дію, в результат.  

Щоби втілити в життя розроблену стратегію з допомогою методології 

управління результативністю, передусім необхідно з’ясувати, що є і що не є 

стратегією. Правильна стратегія – це дещо більше, ніж простий опис бачення 

розвитку бізнесу. Правильно розроблена стратегія – це чітке визначення 

проблем і викликів, з якими зіткнулася компанія в конкурентній боротьбі, а 

також розроблені конкретні заходи, мета котрих – виправити поточну ситуацію 

і забезпечити досягнення необхідного результату. Не варто плутати зі 

стратегією набір гасел або сформульоване яскраве бачення майбутнього на 

зразок: “Зайняти провідну позицію в галузі за якістю, сервісом” і т. д. На жаль, 

це не стратегія. Чому? Тому що проблема полягає в тому, що такі “стратегії” не 

містять ні конкретної конкурентної переваги, ні дій, які сприятимуть її 

реалізації. Такі “стратегії” ніколи не приводять до бажаного результату.  

Зазвичай розробка таких стратегій здійснюється з топ-менеджментом за 

допомогою вправи під назвою “візуалізація” на стратегічних сесіях. Команді 

топ-менеджерів ставлять запитання на зразок “Яких висот, на вашу думку, 

здатна досягти ваша компанія? Яких амбітних цілей ви хочете досягти?”. 

Вранці під час проведення такої “стратегічної сесії” команда менеджменту 

переходить від високих прагнень до дуже високих, а вдень консультант ставить 

нове завдання: “Тепер давайте намалюємо картину майбутнього, в два рази 
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привабливішу за минуле”. Керівники зазвичай бувають дуже задоволені такою 

“стратегією”. А через півроку-рік змінюють керівника компанії, тому що 

очікуваних результатів немає. Така “стратегія” не може принести ніякого 

результату, крім розчарування. Це відбувається тому, що не можна плутати 

стратегію з трьох- або п’ятирічним гнучким бюджетом, доповненим 

прогнозами за відносною часткою ринку. Довгий список “що потрібно зробити” 

також не буде стратегією, навіть якщо до списку справ додається привабливе 

слово “довгостроковий”. Це ще гірше, оскільки тоді всім стає зрозуміло, що 

жоден з пунктів цього плану виконувати негайно необов’язково. На цьому така 

“стратегія” і закінчується. Менеджер, нарешті, може відзвітувати, що у нього є 

“стратегія”, а співробітники і раді тому, що в своїй роботі не потрібно нічого 

змінювати і наполегливо працювати для досягнення цілей.  

У перелічених випадках між амбітними цілями “завоювати ринок”, 

“збільшити акціонерну вартість”, “підвищити рентабельність бізнесу” і 

реальними діями щодо їх виконання виникає величезна прірва. Правильна 

стратегія визначає не тільки те, чого хотілося б досягнути, але й бюджети і 

перелік заходів. Якщо менеджмент компанії не в змозі виявити і проаналізувати 

її проблеми, отже стратегія відсутня. Правдива та стратегія, яка в процесі її 

реалізації дасть компанії серйозний прорив, а це досягається за рахунок 

конкурентної переваги або завдяки позитивним змінам у галузі. Найважливіше 

в стратегії те, яким чином компанія зможе досягти визначених цілей, а також 

розуміння проблем, з якими зіткнулася компанія. Якраз методологія управління 

результативністю дає відповідь на поставлене запитання.  

Стратегія вітчизняних підприємств й організацій може бути зведена до 

трьох основних запитань: 

1. Які товари та види послуг повинна пропонувати компанія, а які - ні? 

2. Які ринки повинна обслуговувати компанія, а які - ні? 

3. Як компанія досягне успіху?  

І хоча методологія управління результативністю дозволяє знайти 

найкращі рішення у всіх трьох випадках, головна її перевага полягає у відповіді 
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на третє питання – про досягнення успіху – шляхом підбору і реалізації 

відповідної політики. Це стає можливим тому, що система управління 

результативністю, переносячи відповідальність за виконання корпоративної 

стратегії на нижні адміністративні рівні, допомагає менеджерам заздалегідь 

розпізнати, а отже, і більш оперативно відреагувати на непомітні зміни [134, с. 

47]. 

На відміну від популярних у 1990-ті рр. підходів реінжинірингу бізнес-

процесів, коли після радикальної перебудови кожен крок і кожне завдання 

ретельно планувалися, методологія управління результативністю робить акцент 

на вирішенні найважливіших і суттєвих проблем. Після визначення 

стратегічних цілей, проміжних проектів, способів та відповідних бюджетів, 

спрямованих на досягнення цих цілей, все інше організовується природним 

чином. Вся робота спрямована на реалізацію обраної стратегії, часто жорстко 

орієнтованої на клієнта, що набуває характеру найважливішого завдання. Не 

варто ототожнювати управління результативністю з управлінням бізнес-

процесами або системами документообігу й пов’язаним з ним програмним 

забезпеченням. Управління результативністю набагато ширше і охоплює 

прийоми управління бізнес-процесами поряд з багатьма іншими елементами. 

Крім управлінського обліку, система управління результативністю передбачає 

творчу роботу. 

Основоположник цієї методології Г. Кокінз управління результативністю 

описує у вигляді “парасольки”, що покриває тісно пов’язані і універсально 

використовувані методики: стратегічного планування; оцінювання результатів; 

розробки бюджетів; калькулювання собівартості; процесно-орієнтованого 

управління; прогнозування ресурсних потреб; фінансового зміцнення. На його 

погляд, управління результативністю також охоплює супутні методики, 

характерні для всіх типів виробництва: системи дослідження клієнтської бази 

(наприклад, системи управління взаємовідносинами); системи постачання 

аналітичної інформації акціонерам (до прикладу, вартість залучення капіталу, 

економічного прибутку); управління людським капіталом; концепцію “шести 
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сигм” і систему економного виробництва.  

Управління результативністю дозволяє зрозуміти, що немає єдиного 

центру, навколо якого оберталися б менш значні програми капітальних робіт, 

методології управління або основні процеси. Ця методологія функціонує в 

напрямку поліпшення балансу між планами і результатами, постійно вивіряючи 

напрямок руху, потужність і швидкість організації. Управління 

результативністю передбачає створення потужних комбінацій шляхом 

об’єднання програмного забезпечення, наприклад бізнес-аналітики, з 

основними операційними процесами. Ці процеси посилені такими механізмами, 

як система економного виробництва і концепція “шести сигм”, які дозволяють 

розставити пріоритети і увідповіднити діяльність організації з корпоративною 

стратегією.  

І якщо методологія управління результативністю буде використана 

належним чином, то зможе сформувати в організації загальну логіку, якою, 

можливо, будуть керуватися і ділові партнери (наприклад, постачальники та 

клієнти) цієї організації. Загальну максимізацію не можна прирівняти до 

оптимізації – це її складова. Оптимізація визнає проблеми. Управління 

результативністю спрощує врегулювання конфліктів [134, с. 48–49]. Але якоїсь 

однієї методології управління результативністю не існує, оскільки управління 

результативністю об’єднує весь управлінський цикл, починаючи від 

планування і закінчуючи контролем. Доцільно окреслити управління 

результативністю у вигляді повного і взаємозалежного набору рішень, що 

об’єднує три основні функції: збір даних, трансформацію і моделювання цих 

даних у форматі, наданому потім користувачам за допомогою мережі. Сутність 

управління результативністю полягає в прийнятті безпомилкових рішень, 

правильність яких буде підтверджуватися і вимірюватися результатами і 

підсумками діяльності організації. 

Багато методологій, що входять до складу управління результативністю, 

відомі давно, інші, наприклад збалансована система показників, з’явилися 

нещодавно. Деякі компоненти управління результативністю, зокрема процесно-
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орієнтоване управління, частково або в спрощеній формі використовуються на 

багатьох підприємствах, і управління результативністю удосконалює їх так, 

щоб вони гармонійно поєднувалися з іншими. Перші користувачі взяли на 

озброєння окремі складові управління результативністю, але мало хто 

використовує всі його можливості. Чимало організацій застосовують то одну 

програму поліпшень, то іншу, сподіваючись, що кожна нова дозволить їм 

досягти більшої конкурентної переваги. Але багато менеджерів готові визнати, 

що зміни в якійсь одній сфері рідко дозволяють досягти істотних результатів, 

особливо в довгостроковій перспективі. Ключем до успіху є інтеграція і 

поєднання декількох методологій удосконалення. Не можна просто ввести одну 

програму удосконалення, а решту програм проігнорувати.  

Деякі вчені вважають, що достатньо використовувати тільки 

збалансовану систему показників, поєднуючи фінансові та нефінансові заходи 

для більш врівноваженого керівництва. Але як показує практика, збалансована 

система показників неефективна внаслідок браку зв’язку з іншими процесами 

управління. “Часто використання збалансованої системи показників не 

приносить очікуваних результатів, так як вона не має зв’язку з процесами 

управління результативністю, особливо з тими, які діють на операційному 

рівні”, – зауважують деякі вчені [32, 110, 134]. 

Ми поділяємо погляди науковців на роль і значимість управління 

результативністю в системі стратегічного менеджменту і вважаємо, що 

результатом функціонування системи управління результативністю є 

синергетичний ефект – виконання стратегії організації. Система управління 

результативністю як технологія забезпечення результативної стратегії є 

динамічною і складається з трьох основних елементів, що періодично 

повторюються: фокусування, зворотний зв’язок і співпраця. Інформаційне 

забезпечення системи управління результативністю – дані управлінського 

обліку і відомості про операції операційного процесу.  

Головна умова цієї системи – працівники можуть ефективно працювати в 

напрямку реалізації стратегії, якщо вони чітко її уявляють і розуміють, як 
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сприяють її втіленню. Управління результативністю має на увазі, що люди 

повинні бути впевнені в тому, що у всіх членів їхньої організації єдиний погляд 

на стратегію, що всі концентруються на ній, передають її та співпрацюють з 

метою її досягнення. Це дозволяє всім зрозуміти, як один показник 

результативності впливає на інший, дозволяє глибше осягнути причинно-

наслідковий зв’язок і управляти всіма процесами підприємства так, щоб всі 

один одного розуміли. Для цього працівники та менеджери повинні мати 

інструменти, за допомогою яких вони зможуть виконувати свою роботу 

відповідно до стратегії, що дозволить оцінити їх внесок в успіх всієї організації. 

Орієнтування організації на її стратегію забезпечує можливість цільового 

зворотного зв’язку, що дає інформацію про виконання стратегії конкретними 

командами співробітників. Цей зворотний зв’язок сприяє безперервному 

процесу реалізації стратегії.  

Розроблена стратегія вимагатиме змін у діяльності співробітників. Саме 

тому в компанії утворюються потужні сили опозиції працівників, які будуть 

протидіяти її впровадженню. Це вимагає від керівника досить сильної волі і 

здатності зробити жорсткий, єдиний вибір. Якщо стратегію одностайно 

підтримали всі співробітники, отже, ніякого вибору насправді не було, і все 

залишилося так, як було. На думку російських вчених І. Немировського, І. 

Старожукової, оптимальною можна вважати стратегію, що відповідає п’яти 

критеріям: 

1. Унікальна пропозиція вартості (цінності): 

підвищення цінності або зниження витрат; 

конкурентна перевага, заснована на оригінальних технологіях; 

формування підвищеного попиту. 

2. Адаптований ланцюжок створення вартості. 

3. Чітке розуміння, чого робити не потрібно. 

4. Узгодженість всіх бізнес-процесів і дій, що становлять ланцюжок 

створення вартості. 
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5. Постійність стратегічного позиціонування [181, с. 357].  

Виконання стратегії насамперед вимагає розуміння менеджерами тих 

елементів або аспектів планування, які впливають на певні виконавські зусилля 

і визначають їх успіх, як зазначає зарубіжний вчений Л. Дж. Гребін’як. Ось ці 

чотири аспекти: 

 необхідність якісного планування і чіткої, сфокусованої стратегії як на 

корпоративному рівні, так і на рівні бізнес-підрозділів; 

 безумовна важливість інтеграції корпоративної та бізнес-стратегій, а 

також проведення стратегічних оглядів; 

 необхідність чіткого визначення ключових оперативних компонентів 

стратегії, встановлення необхідної комунікації і розробка інструменту оцінки 

результатів виконання; 

 розуміння запитів стратегії, впливу їх на розвиток організаційних 

ресурсів і можливостей, а отже, і того, як організаційні ресурси та можливості 

впливають на процес виконання (рис. 4.2) [77, с. 30 – 31]. 

 
 

Рис. 4.2. Реалізація стратегії: ключові рішення і дії  

(адаптоване джерело [47]) 

  

Корпоративна 
стратегія Корпоративна 

структура/ 
інтеграція  

Бізнес-стратегія і 
короткострокові 
оперативні цілі 

Бізнес-структура/ 
інтеграція 

Системи 
заохочення і 
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Компанія не може бути успішною абсолютно у всьому і однаково 

задовольняти потреби кожного. Потрібно зрозуміти, в чому полягають сильні 

та слабкі сторони організації, і сконцентрувати стратегію саме на них [324, с. 

263]. Тому процес управління стратегією починається з вибору ринкової ніші і 

концентрації операційної діяльності. В кінці 60-х і на початку 70-х рр. 

визначальною концепцією стратегічного менеджменту стала ідея 

фокусування (спрямованості) операцій і збутової політики. Основна суть цієї 

концепції полягає в тому, що у процесі операційної діяльності неможливо 

одночасно досягти однаково високих результатів за всіма показниками. Отже, 

управлінському персоналу доводиться вирішувати, які параметри розвитку 

операційної системи організації важливіші для її успіху, і потім концентрувати 

свої зусилля на тих найважливіших ресурсах організації, які відповідають цим 

конкретним характеристикам. 

Процедура успішної сегментації виробництва, результатом якої є 

фокусування виробництва, нерідко полягає у вирішенні, які види чи групи 

продукції можна об’єднати в єдиний сегмент внаслідок подібності 

характеристик їхніх ринків збуту і/чи тому, що їхній випуск висуває однакові 

вимоги до операційної системи. Так, наприклад, дані табл. 4.1 показують, як дві 

групи товарів, що випускаються однією і тією ж організацією-виробником 

точних приладів, відрізняються вимогами, що пред’являються до їхнього 

виробництва [338, с. 43].  

Перша група характеризується асортиментом електронної апаратури, яка 

доставлялася з цехів підприємства безпосередньо в лікарні та клініки. Друга 

група продукції – ширший асортимент вимірювальних приладів, які збувалися 

організаціям-виробникам комплектів устаткування і часто потребували деяких 

модифікацій відповідно до потреб конкретних замовників. Результати аналізу 

цих двох груп продукції, відображені в табл. 4.1, показують, що вони володіють 

абсолютно різними ринковими конкурентними характеристиками. Інакше 

кажучи, для зовнішніх пріоритетів потрібно визначити абсолютно різні цілі та 

завдання.  
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Таблиця 4.1 

Фокусування виробництва товарів 

(адаптоване джерело [338]) 

Виробничі 
характеристики Група товарів I Група товарів II 

Продукція стандартне медичне 
устаткування 

електронні вимірювальні 
прилади 

Споживачі лікарні та клініки 
організації-виробники 

медичного й іншого 
комплексного устаткування 

Характеристика 
технологій 

невисокі технології, що 
періодично оновлюються 

варіюється від 
вузькоспеціалізованих до 
звичайних 

Асортимент продукції вузький (всього чотири 
варіанти) 

широкий (багато видів і 
модифікацій, часто на 
індивідуальні вимоги 
замовників) 

Зміна конструкції рідко постійний процес 

Виконання постачань 

 важливість дотримання 
часу виконання 
замовлення;  

 постачання здійснюються 
із запасів 

важливість своєчасної 
доставки 

Якість 
- відповідність технічним 

вимогам; 
- дотримання технології 

- виконання вимог 
замовника; 

- відповідність технічним 
вимогам 

Зміна попиту 
залежить від періоду 

фінансового року, але 
передбачена 

- нерівномірна; 
- непередбачувана 

Об’єми виробництва великі середні чи малі 

Маржа прибутку низька від низької до дуже високої 

Зовнішні пріоритети, що досягаються 
“Переможці 
замовлення” 

- ціна;  
- дотримання технології 

- технічні вимоги;  
- номенклатура продукції 

“Кваліфікатори 
замовлення” 

- час виконання 
замовлення; 

- технічні вимоги;  
- якість 

- надійність постачань; 
- час виконання замовлення; 
- ціна 

Внутрішні вимоги, що 
досягаються 

- собівартість; 
- якість 

- гнучкість нового продукту; 
- гнучкість асортименту; 
- надійність 
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Крім того, відрізняються пріоритетні завдання і щодо внутрішніх вимог 

цих груп товарів. Так, в процесі виробництва продукції групи I необхідно 

зосередитися на її вартості та якості, а решту всіх завдань зарахувати до 

внутрішніх вимог, підпорядкованих досягненню цієї основної мети. 

Виробництво ж продукції групи II повинно характеризуватися значною 

гнучкістю, щоб забезпечити випуск широкого асортименту і значну 

різноманітність конструкцій відповідно до конкретних потреб замовників. Такі 

абсолютно різні вимоги до забезпечення конкурентоспроможності практично 

завжди призводять до того, що керівництву організації доводиться створювати 

два окремих організаційних підрозділи з різним фокусуванням, кожен з яких 

призначений для виробництва товарів для конкретних споживчих ринків. 

Таким чином, стратегія визначає цільовий сегмент клієнтів, які його 

потреби необхідно задовольнити, які продукти йому пропонувати. Відповідно, 

варто також вирішити, які потреби не слід обслуговувати і які продукти, 

характеристики або послуги не пропонувати. Після того, як рішення про 

стратегію прийняті, починається найважче – дотримуватися прийнятого 

рішення про те, що компанія не буде робити. Всі компанії прагнуть постійно 

вдосконалювати свої продукти, доповнюючи їх новими якостями і 

характеристиками, які задовільнять нові потреби клієнтів. Це хибний шлях. 

Поява нових характеристик призводить до зростання витрат. Тому компанії 

потрібно чітко встановити для себе правила: “Коли ми говоримо “ні”, тобто 

перерахувати все те, що вона робити не збирається. Тільки повністю 

визначившись з тими речами, які ви не будете робити, ви отримуєте найкращий 

шанс досягти успіху в тому, що ви вирішили робити. Якщо у вас є стратегія – 

це значить, що ви вибрали єдиний шлях, рішуче відмовившись від всього 

іншого” [181, с. 356]. 

Для оцінювання своїх ринків збуту як з погляду проблем маркетингу, так і з 

погляду виробництва, управлінському персоналу необхідно зрозуміти 

взаємозв’язок між цими двома елементами. Для опису конкурентних пріоритетів, 

орієнтованих на маркетинг, професор Т. Хілл запропонував два нових терміни – 
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“переможці замовлення” та “кваліфікатори замовлення” 

 [338, с. 39]. “Переможці замовлення” – це критерій, що вирізняє продукцію чи 

послуги однієї організації серед продукції і/чи послуг інших організацій. Залежно 

від загальної ситуації таким критерієм може бути вартість продукції (ціна), її 

якість і надійність або будь-який інший пріоритет. “Кваліфікатором замовлення” є 

критерій, за допомогою якого встановлюється значимість кожного виду продукції 

організації як можливого кандидата для продажів. Відповідно до теорії професора 

Т. Хілла, організації повинні щодня визначати ці кваліфікатори для кожного 

виробу, що випускається ними. Результати наукових досліджень підтверджують, 

що для більшості великих виробничих організацій “кваліфікаторами замовлення” 

є такі критерії: відповідність якості продукції технічним вимогам, своєчасне 

виконання замовлення і надійність продукції.  

Низька ціна продукції визначає “переможця замовлення”. Проте варто 

пам’ятати, що критерії мають узагальнюючий характер і не враховують 

конкретних властивостей окремих видів продукції. Під час розробки стратегії 

організації дуже важливим завданням менеджерів є визначення критеріїв 

“переможця замовлення” для кожного конкретного товару. Не треба також 

забувати, що два згаданих вище критерії з часом змінюються. Так, наприклад, 

після того, як в 70-х рр. японські компанії вийшли на світовий ринок збуту 

автомобілів, вони змінили спосіб, яким “завойовували” замовлення 

(споживачів) на цю продукцію: первинний критерій низької ціни замінили 

критерії якості та надійності машин. Унаслідок чудової якості японських 

автомобілів американські виробники почали втрачати замовлення. До кінця 80-

х рр. проте, такі компанії, як Ford, General Motors, Chrysler значно підвищили 

якість продукції, що випускалася, і сьогодні вони “досягли кваліфікації”, 

достатньої для того, щоб успішно конкурувати на цьому ринку збуту. Групи 

споживачів постійно стежать за критеріями якості та надійності, і на основі цих 

спостережень проводиться постійне переоцінювання того, які автомобільні 

компанії характеризуються найбільш високими показниками. Сьогодні 

“переможці замовлення” в автомобілебудуванні постійно змінюються з 
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урахуванням моделі машини, що випускається. Споживачі точно знають, який 

набір характеристик їм потрібний (наприклад, рівень надійності, елементи 

дизайну, об’єм бака). Вони прагнуть придбати автомобіль, що володіє 

комбінацією цих конкретних властивостей, за найнижчою можливою ціною і 

таким чином максимізували його цінність. 

У ідеальних умовах після ретельного визначення корпоративної та 

операційної стратегій повинно розпочатися проектування відповідних 

потужностей, процесів і контролюючих служб, що на практиці відбувається 

рідко. Організація вже існує, і її потужності більш-менш відповідають вимогам 

ринку. Створення абсолютно нових потужностей маловірогідне, ймовірніше 

буде вибраний шлях прогресивного розвитку. Дуже часто рішення операційних 

менеджерів у такій ситуації є абсолютно реактивними. Вони намагаються 

задовольнити запити маркетингу, які зазвичай суперечать один одному, за 

допомогою наявних потужностей. Зміни відбуваються або за вказівкою 

керівництва, або частково у міру появи фондів, або як наслідок висновків 

консультантів, але переважно без послідовного плану і реальної зацікавленості. 

В результаті з’являється щось працююче, але не дуже ефективне, і організація 

продовжує залишатися украй уразливою для конкурентів. 

Успішна реалізація розробленої стратегії вимагає від управлінського 

персоналу організації виконання певних дій. По-перше, необхідно визначити 

свою виражену компетенцію: чи є організація кращою за якістю, обсягами, 

витратами, реакцією на зміни попиту покупців тощо. Якщо вдається 

виокремити чітку сферу компетенції, її потрібно розвивати і культивувати. 

Маркетинг організації повинен бути сконцентрований на тому, в чому 

полягають раціональні та ефективні операції, а менеджмент організації має 

заохочувати і поліпшувати це за умови, що є відповідний ринок збуту. По-

друге, менеджмент організації повинен порівняти власну стратегію, що 

відображається в реальних діях організації, з вимогами ринку, на якому вона ці 

дії виконує. У результаті будуть визначені всі невідповідності операційної 

системи організації в процесах, устаткуванні, розташуванні, робочій силі і 
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системах контролю; далі варто розставити між ними пріоритети для 

раціонального виправлення у міру виникнення можливості. Для прискорення 

цього процесу зазвичай застосовується метод профілізації. Найважливіші 

характеристики операційної діяльності і ринку моделюються з використанням 

матриці, в процесі побудови якої виявляються відхилення, і там, де операційна 

система організації не відповідає вимогам ринку, можуть бути проведені відповідні 

корективи. В умовах, коли показники операційної діяльності перевершують вимоги 

ринку, можливі два шляхи розвитку: можна або скоротити процеси до відповідного 

рівня з надією зменшити водночас витрати, або продовжувати розвивати їх як 

критерій отримання замовлення.  

На цьому важливому початковому етапі вищий менеджмент визначає і постійно 

коригує стратегію. Потім, зважаючи на співвідношення “причини – наслідки”, 

вибираються і визначаються стратегічні цілі; потім – ефективні дії та проекти, 

спрямовані на досягнення цих цілей. Головні інструменти, що використовуються для 

досягнення мети, – стратегічні карти (розглянуті у підрозділі 2.3).  

Процес управління стратегією продовжується повідомленням цієї стратегії. 

Це завдання вищого керівництва, яке повинно роз’яснити сутність стратегії 

підлеглим. Стратегічна зрозумілість необхідна для того, щоб добре сприйняти 

зміни, що відбуваються, і досягти певного рівня конкурентоздатності. Причому 

зрозумілими повинні бути не тільки визначені цілі (чіткий план формування 

вартості), але і зміни, що пояснюють, чому компанія докладає зусиль для їх 

досягнення (чітке уявлення про унікальну точку економічної доцільності продажу 

або чітке формулювання відповідних можливостей). Це дозволяє визначити, в 

яких сферах компанії варто здійснювати свою діяльність, а в яких – ні, де їй 

будуть потрібні ресурси, а де можна скоротити свої витрати. Найчастіше внесення 

ясності в стратегію – процес досить болісний: тут завжди є переможці та 

переможені [324, с. 261–262]. 

Повідомлення стратегії працівникам вчені рекомендують здійснювати за 

допомогою системи показників чи метрик. Система показників – це головний 

інструмент повідомлення стратегії. Систему показників можна назвати провідним 
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механізмом стратегічної карти. Уявіть собі систему показників як набір ретельно 

підібраних і певних індикаторів та величин, кожна з яких призначена для 

відображення свого відносного рівня важливості, визначеного на стратегічній карті. 

Уявіть собі систему показників як систему ланцюжків, що з’єднують цілі 

стратегічної карти, де кожен ланцюжок використовує відносини типу “якщо А, то 

Б” у своїх зв’язках з головними і другорядними показниками для стимулювання 

трудових зусиль і для увідповіднення з місією і баченням організації. 

Інтегруючи, розподіляючи і аналізуючи інформацію всього підприємства, 

менеджери отримують можливість діяти, керуючись цією інформацією, 

випереджаючи своїх конкурентів. Мета полягає в повідомленні стратегічного 

бачення всьому персоналу і наділенні працівників здатністю реалізовувати 

стратегію, запобігаючи виникненню небажаних ситуацій. Щоб продовжувати 

лідирувати, люди повинні використовувати знання бізнесу своєї організації, це 

дозволить їм приймати рішення, засновані на перевірених і своєчасно 

отриманих фактах, а не на припущеннях і запізнілих новинах. А якщо вже пізно 

щось виправляти, то організація повинна проаналізувати причини помилки і 

виправити [77, 120, 134, 324]. 

Розтлумачивши стратегію за допомогою метрик, необхідно роз’яснити 

результати цього процесу всім співробітникам, популяризувати нове бачення. 

Причому роз’яснення стратегії повинно мати на увазі зворотний зв’язок, 

тлумачення і мотивацію. Сам процес передання інформації краще здійснювати 

методом “крапельної подачі”, а не “великого вибуху”. Людям потрібен час, щоб 

осмислити те, що відбувається, і нову систему вимірювань, подумати над тим, 

як це вплине безпосередньо на них. Щоб вочевидь підтримувати чітко 

визначену стратегію компанії, менеджери і решта персоналу повинні в неї 

повірити, а отже, повинні зрозуміти, чому саме вона є виграшною з погляду 

досягнення успіху в справі, яку вони роблять. Недостатньо просто встановити 

односторонній зв’язок, пояснивши концепцію нової стратегії і перелічивши 

метрики, якими її треба вимірювати. Потрібно забезпечити можливість 

взаємодії, обміну думками з приводу сумнівів і труднощів, які виникли, щоб 
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старші менеджери змогли продемонструвати свою прихильність нового 

бачення. Це найкраще робити на зборах в малих групах, що проводяться 

лінійними менеджерами з персоналом. Завдання старших менеджерів полягає в 

тому, щоб переконати своїх підлеглих. Ті своєю чергою повинні переконати на 

свій бік підлеглий їм персонал. Таким чином, всі співробітники компанії 

виявлять особисту підтримку нової стратегії [324, с. 263–264 ]. 

Але переданням інформації цей процес не обмежується. Метрики повинні 

викликати довіру. Цього можна досягти, пов’язавши успіх нововведень з 

винагородою старших менеджерів. Стратегічні метрики можна відобразити за 

допомогою оцінки діяльності та винагороди старших менеджерів, які їх 

розробили. Якщо основна стратегічна мета компанії полягає у виробництві 

інноваційної продукції, а винагорода старших менеджерів охоплює комбінацію 

основної заробітної плати і фондових опціонів, немає ніякого стимулу до 

досягнення інноваційної мети. А якщо стратегічні метрики не відображають 

винагородження старшого менеджера, підлеглі, природно, починають 

сумніватися в тому, чи підтримують їх керівники нову стратегію. Потрібно 

також дати зрозуміти, що якщо метрики не будуть приносити практичної 

користі, це спричинить певні санкції. Недостатньо просто оголосити про 

додаткове матеріальне заохочення у разі поліпшення показників 

результативності. Це безпрограшний варіант, який не викликає особливої 

довіри. Такому “прянику” не вистачає “батога”. Якщо показники ефективності 

знижуються, відповідальні за це менеджери повинні знати, що сума 

матеріальної винагороди скорочується. Такий захід буде підтримувати 

зацікавленість менеджерів у дотриманні системи вимірювань результативності.  

Все більшої популярності набувають стратегічні системи, наприклад, 

збалансована система показників у поєднанні з інтелектуальними програмними 

системами, які охоплюють все підприємство, для надання негайного зворотного 

зв’язку у вигляді сигналів тривоги і кольорів світлофора, оповіщають про 

небажане відхилення від планів. Управління результативністю дає менеджерам і 
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командам співробітників можливість діяти профілактично, до того як відбудеться 

збій або відхилення зайде так далеко, що потребуватиме активного втручання. 

Динамічність і невизначеність середовища функціонування та розвитку 

сучасних вітчизняних організацій спричиняють необхідність внесення коректив 

до розроблених стратегій. Навіть обґрунтована, успішно впроваджувана 

стратегія іноді потребує часткового поліпшення, внаслідок або розвитку науки 

та технічних розробок, або появи нових можливостей чи загроз, або змін у 

значимості цілей, на які орієнтувалася стратегія тощо. Причинами перегляду 

стратегій можуть бути і внутрішні зміни, які відбулися на підприємстві, 

внаслідок дій персоналу або яких-небудь форс-мажорних обставин. Це 

підвищує роль системи моніторингу стратегічних планів, тобто системи 

безперервного контролю та аналізу, що надає своєчасно інформацію про 

якість та обсяги виконаних робіт, затримки та перевищення витрат за окремими 

роботами тощо. Метою моніторингу процесу стратегічного управління є аналіз та 

оцінювання всіх його компонентів для подальшого прийняття управлінських рішень 

стратегічного і тактичного характеру.  

Зрештою всі функціональні стратегії організації потенційно є об’єктами 

модифікації, різними за характером і масштабами. Досвід показує, що для 

забезпечення ефективних коректив стратегічних планів необхідно передбачити 

досить детальне визначення термінів, відповідальності та механізмів внесення змін. 

Зміни мають бути обґрунтованими, очікуваними та сприйматися як необхідний 

нормальний процес [4, 296, 347]. Зміни, що впроваджуються у стратегічні 

виробничі плани, за масштабами наслідків поділяють на: поточні, часткові, 

комплексні та кардинальні. Останні не можуть відбуватися часто, оскільки це 

означає зміни в основній операційній стратегії і передбачає або переорієнтацію 

операційної діяльності організації, що пов’язано з великими витратами та втратами, 

або констатацію помилкового рішення, прийнятого раніше керівниками. Така 

ситуація зменшує довіру до компетентності та професіоналізму менеджерів 

організації. Проте не можна порушувати загальні властивості стратегії, зокрема 

гнучкість, тому обґрунтовані корективи сприяють успіху організацій. 
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Коригування стратегій та стратегічних планів стосується як загальної, так і 

забезпечувальних функціональних стратегій, зокрема і операційної. Можуть 

з’явитися нові засоби та способи досягнення стратегічних цілей, а відображені у 

планах – втратити свою актуальність. Внесення коректив – складний процес, 

який повинен бути ретельно описаний та пророблений  згідно з чинною системою 

розподілу прав, обов’язків та відповідальності у підсистемі управління 

операційною діяльністю підприємства. Взагалі організаційна підтримка реалізації 

корпоративної стратегії – це одна з головних умов досягнення успішних 

результатів. Але з чого б ми не почали – зі зміни стратегії функціонування 

конкретного відділу або компанії загалом, – стратегічне мислення і цілі повинні 

бути завжди зрозумілі. Опір внесенню ясності можна очікувати від тих 

менеджерів, які звикли спиратися на минулий досвід. Тому вони неохоче 

сприймають зміни виду діяльності або номенклатури товару. І все ж для 

роз’яснення стратегії необхідно всього лише визначити, в яких сферах компанія 

володіє конкурентною перевагою (або може її досягти), а в яких – ні. Наслідком 

цього є інвестування в перспективні сфери. Деякі менеджери можуть 

сприймати такі рішення як не дуже доречні (а для когось вони навіть можуть 

бути неприємними). Щоб уникнути необхідності їх приймати, вони вважають 

за краще дотримуватися невизначеної стратегії, адже така стратегія не 

призводить до прийняття неприємних рішень [324, 338]. 

Циклічний процес управління стратегією закінчується співпрацею 

(насправді він ніколи не закінчується; це процес, що постійно повторюється). 

Координуючи різні стратегії між підрозділами, менеджмент організації отримує 

доступ до колективного знання своїх співробітників і розкриває потенціал 

кожної людини. Для більш швидкого вирішення проблем і досягнення 

консенсусу можна організувати дискусію за допомогою електронної пошти, в 

якій братимуть участь всі – від керівництва до простих службовців, – 

обговорюючи значення ключового показника ефективності, що входить в 

систему показників. Управління результативністю дійсно перетворює 

реалізацію стратегії в справу кожного. Співпраця в цьому сенсі набуває форми 



300 
 

 

колективного діалогу. Управління результативністю – це не контроль, це 

постійне стимулювання людей до вдосконалення. 

Введення бізнес-метрик вимагає поведінки, заснованої на принципах 

співпраці. І саме керівництву варто подати приклад і показати персоналу, як 

потрібно працювати. Це означає, що співробітники повинні бачити командну 

роботу вищого керівництва. Якщо ж працівники бачать, що менеджери не 

ладнають між собою, у кожного з них свої пріоритети і графік роботи, 

підлеглим стає зрозуміло, що “тут кожен за себе”. Для запобігання таким 

ситуаціям варто розробити низку систем вимірювань. Але немає нічого 

досконалого. На стадії реалізації метрик необхідно строго контролювати 

менеджерів, щоб вчасно припиняти будь-які прояви дисфункціональної 

поведінки. Навіть якщо доцільність введення деяких швидко розроблених 

систем вимірювань і є спірною, менеджери в своїй діяльності повинні 

дотримуватися принципів співпраці і взаємодії [77, 134, 324]. 

Немає більш сприятливого підґрунтя для виникнення чвар, суперечок, 

цинізму і протидії в колективі, ніж розходження слів і справи. Наприклад, 

генеральні директори повідомляють про масове звільнення співробітників і 

введення режиму економії, але самі водночас отримують величезні бонуси. Розумні 

бізнес-метрики будуть ефективні в тому випадку, якщо заслуговують довіри. І цей 

процес повинен починатися з керівників вищого рівня управління. Співробітники 

мають бачити, що дирекція компанії повністю підтримує організаційні зміни. Існує 

два ключових елементи, які обумовлюють успішне застосування бізнес-метрик, що 

є необхідною умовою реалізації стратегії: поведінка і винагорода. 

Досвід показує, щоб стати невід’ємною частиною корпоративної 

культури, принципи співпраці і взаємодії повинні вселяти довіру. Найбільш 

ефективним способом її забезпечення є встановлення взаємозв’язку поведінки з 

винагородами. Якщо системи вимірювань і управління ефективністю 

організації розроблені правильно, компанія повинна бути зацікавлена в дієвій 

системі винагороди персоналу. І тоді командна робота буде оцінена гідно, 

тобто зв’язок матеріального заохочення із загальними результатами діяльності 
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означає безпосередню винагороду за підсумки командної роботи менеджерів. 

Однак завжди залишається спірним питання про те, чи стимулює винагорода 

всієї команди індивідуальну роботу працівників. Ймовірно, найпоширенішим 

рішенням є метод “360 градусів” зворотного зв’язку (розглянутий нами у 

підрозділі 3.4). Кожного менеджера оцінюють не тільки за результатами 

діяльності його начальника, а й за підсумками роботи працівників, що 

перебувають на такій же посаді, і його підлеглих. Основним елементом такої 

системи оцінювання є стиль взаємодії менеджера з іншими службовцями. 

Зазвичай зворотний зв’язок тоді сприймається як порада почати роботу над 

собою. Але такий же зворотний зв’язок можна використовувати для 

формального оцінювання рівня сприйняття командної роботи кожним 

менеджером. Винагороди можуть бути обмежені цим рівнем.  

Описані вище альтернативи демонструють певну складність розробки 

системи управління результативністю персоналу, яка винагороджує успішну 

командну поведінку, але найбільш важливим елементом на стадії реалізації цієї 

системи є забезпечення зв’язку між винагородженням і командною роботою. 

Вдале використання систем вимірювання і різних типів поведінки можливе 

тільки у разі ретельного їх планування (детальніше висвітлено у підрозділі 3.2). 

Можливо підвищити ефективність роботи персоналу, дозволяючи йому 

реалізовувати свої сильні сторони. Мета такого підходу полягає в тому, щоб 

виявити здібності співробітників, використовувати їх якнайкраще і уникнути 

низької ефективності роботи всього персоналу [134, 181]. 

Таким чином, цикл управління результативністю можна уявити як такий, 

що об’єднує процеси планування і виконання стратегії організації. Система 

управління результативністю як технологія забезпечення результативної 

стратегії є динамічною і складається з трьох основних елементів, що 

періодично повторюються: фокусування, зворотний зв’язок і співпраця. 

Результатом функціонування системи управління результативністю є 

синергетичний ефект – виконання стратегії організації.  
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4.3. Розробка стратегічних карт і карт показників результативності  

 

Стратегічні карти і карти показників – це інструменти управління, що 

допомагають перетворити стратегію організації в дії, а дії – в конкретні 

результати. Стратегічна карта, яку іноді називають “дерево факторів вартості”, 

використовується для передання єдиного погляду на стратегію організації. 

Стратегічна карта визначає загальний напрям і увідповіднює внутрішні бізнес-

процеси, стратегічні цілі, заходи, ключові показники результативності та 

цільові значення цих показників. Карта формується за ієрархічним принципом. 

Всі цілі, завдання, процеси, побудовані в карті і збалансовані за вертикаллю й 

горизонталлю – всі дії підприємства взаємопов’язані і мають індикатори, які 

показують, як здійснюється план, якими темпами відбувається досягнення 

цілей. Отже, стратегічна карта – це досить простий і наочний спосіб 

відображення стратегії організації, її цілей і напрямків розвитку. 

Функціональне призначення стратегічних карт полягає у поширенні стратегії 

серед працівників підприємства та перенесенні її на операційний рівень 

діяльності, тобто у щоденні операційні процеси [110, 119].  

Карти показників дозволяють співробітникам краще уявити собі ситуацію 

і краще зрозуміти розстановку пріоритетів. Головне в стратегії команди топ-

менеджерів – це визначення пріоритетів для себе і персоналу. Згідно з 

дослідженнями зарубіжних вчених, ефективність діяльності організацій, що 

використовують стратегічні карти і карти показників, на 40 % вища, ніж у 

компаній, які цього не роблять.  

Мета стратегічної карти і збалансованої системи показників – зробити 

стратегію роботою кожного. Незалежно від того, який підхід до розробки стратегії 

використовується, стратегічна карта надає універсальний і послідовний спосіб 

опису стратегії таким чином, щоб можна було не тільки встановлювати цілі та 

показники, але й управляти ними, як зазначають автори концепції збалансованої 

системи показників Д. Нортон, Р. Каплан (1996 р.). Отже, стратегічна карта – це 

зв’язок між формуванням стратегії та її реалізацією.  
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У збалансованій системі показників “основний акцент ставиться не на 

контролі, а на стратегії та концепції розвитку компанії”, як зауважують її 

основоположники [118, с. 29]. Вчені стверджують, що хоча система визначає 

цілі, передбачається, що люди будуть застосовувати поведінкові моделі та 

виконувати необхідні дії для досягнення певних цілей. Вище керівництво може 

знати, якими мають бути кінцеві результати, але водночас не вміти зрозуміло 

пояснити персоналу, як досягти цих результатів, якщо умови, в яких працюють 

співробітники, постійно змінюються. Вони стверджують, що цей підхід до 

управління результативністю узгоджується з новими ініціативами, які 

реалізуються багатьма компаніями в таких областях, як безперервне 

вдосконалення, багатофункціональна інтеграція і колективна, а не 

індивідуальна відповідальність.  

Узагальнюючи, ідеї Р. Каплана і Д. Нортона можна сформулювати так: 

“Багато людей розглядають статистичний вимір як інструмент контролю 

поведінки та оцінки ефективності діяльності в минулому. Однак показники при 

збалансованій системі повинні бути використані в якості наріжного каменю 

системи управління, яка доносить стратегію компанії персоналу, націлює окремих 

співробітників і колективи на реалізацію цієї стратегії, встановлює довгострокові 

стратегічні цілі, співвідносить особисті та групові інтереси” [110, с. 125].  

Стратегічна карта ґрунтується на таких принципах: 

 стратегія урівноважує протилежні сили – короткострокові фінансові 

результати та довгострокові цілі, спрямовані на стійке зростання прибутку; 

 стратегія базується на диференційованій за цінністю пропозиції 

споживачу – чітке визначення цільових клієнтів та пропозиція відповідної 

споживчої вартості; 

 цінність (вартість) створюється у внутрішньому бізнес-процесі – 

підприємство повинно зосередитися на декількох вирішальних внутрішніх 

процесах, які диференціюють пропозицію споживчої вартості та є найбільш 

суттєвими для підвищення ефективності підприємства; 
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 стратегічну відповідність визначає вартість нематеріальних активів – 

людський капітал, інформаційний капітал та організаційний капітал не мають 

вартості, яку можна виміряти; 

 цінність їх полягає в тому, що вони допомагають втілити стратегію в 

життя [119]. 

Стратегічні карти схожі з географічними картами, які наочно зображають 

шлях, який потрібно виконати з пункту А (теперішні можливості організації, 

структура і мета) в пункт Б (майбутній бажаний стан організації, відображений 

в баченні, місії і стратегічному плані). Карти показників дозволяють 

менеджерам і командам співробітників орієнтуватися в часі та просторі й 

управляти рухом організації. Карти показників без стратегічних карт можуть 

привести до невдачі. Коли вони будуються і пропонуються самі по собі, то вони 

відділяються від стратегії. Оскільки ці інструменти управління є досконалими 

засобами для визначення впливу операцій і тактик на підтримку стратегії, за їх 

допомогою встановлюються тісні взаємозв’язки між життєво важливими 

областями стратегії і оцінкою результативності організації. Це відбувається за 

допомогою: 

 чіткого визначення декількох стратегічних цілей (стратегічних 

фокусних областей) стратегічного плану; 

 встановлення причинно-наслідкових зв’язків між стратегічними цілями; 

 повідомлення стратегічних показників співробітникам, діяльність яких 

оцінюється; 

 увідповіднення поведінки співробітників зі стратегічними цілями.  

Стратегічні карти і карти показників нерозривно пов’язані одні з одними. 

Вони втілюють стратегічні прагнення підприємства і повідомляють всім як 

стратегічні цілі, які організація прагне досягти, так і важливі критерії успіху на 

шляху до цих цілей – стратегічні, тактичні або операційні. Вираження бачення і 

місії організації повинно відповідати на питання “куди ми хочемо прийти?” і 

“чому ми зараз знаходимося тут?”. А стратегічна карта і карти показників 

повинні відповідати на питання “як ми туди потрапимо?”. Маючи інформацію 
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про цільові та фактичні значення ключових показників результативності, 

організація може відстежувати досягнення своїх цілей. Цінності організації – 

додатковий фактор, що впливає на бачення і місію організації. Цінності повинні 

сприйматися як позачасові, глибоко закорінені переконання організації, які 

використовуються як керівні принципи для збереження того, що сприяло її 

успіху (рис. 4.3). 

 

 
 

Рис. 4.3. УРО – інструмент перетворення планів у результати  

(адаптоване джерело [181]) 

УРО – інструмент, призначений для перетворення 
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Стратегічні карти допомагають якнайкраще довести інформацію про 

положення і стратегічні плани підприємства до всіх його працівників. Це 

необхідно, якщо підприємство прагне до динамізму, здатному забезпечити його 

конкурентоспроможність у довгостроковому аспекті. Стратегічні карти також є 

ефективним способом документування та управлінського контролю 

результативності організації, що забезпечують найбільш швидке досягнення 

визначених цілей і реалізацію місії підприємства. Доведено, що стратегічні 

карти озброюють підприємство розумінням логіки ведення бізнесу в 

довгостроковому аспекті, необхідним для формування його унікальної 

компетенції та досягнення успіху на ринку. Це досить суттєво як для розробки 

стратегічних планів підприємства, так і для ведення поточних операцій. В 

ідеальному випадку стратегічні карти впроваджуються в кожному підрозділі та 

виді діяльності як ефективний і понятійний засіб формування унікальної 

компетенції підприємства. 

Тому стратегічні карти служать інструментом як стратегічного, так і 

операційного управління (контролю) індивідуальної та групової 

результативності. Безсумнівно, постійну відповідальність за управління 

результативністю організації несе вище керівництво компанії. Воно здійснює 

планування, організацію та контроль, а також загальне управління з метою 

реалізації стратегічних задач та інтересів акціонерів. Важливою складовою 

обов’язків керівництва є моніторинг результативності, який дозволяє 

максимально повно використовувати надані можливості та справлятися з 

дефіцитом. Стратегічні карти, диверсифіковані за видами діяльності, 

забезпечують більш надійний контроль за поточними операціями, ніж 

попередні моделі управлінського контролю. В результаті їх застосування 

поточні операції узгоджуються з довготривалими цілями підприємства. 

Обраний напрям розвитку стає зрозумілим і реальним для всіх співробітників. 

Працівники краще розуміють цілі підприємства, набувають додаткових 

стимулів до їх реалізації, легше сприймають зміни і наполегливо втілюють 

стратегічні плани. Підприємство загалом стає більш сприйнятливим до нової 
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інформації і послідовним у формуванні нових видів компетенції у своєму 

бізнесі.  

Науковцями аргументовано, що розробка і впровадження стратегічних 

карт потребує одночасного формування карти показників [110, 117, 118]. Сама 

назва свідчить про те, що карти показників містять ключові, значимі вимірники 

результативності. Вирішальна роль карти показників полягає в тому, що вона 

пов’язує вимірники результативності зі стратегію. Поняття “стратегічні” 

надзвичайно важливе. Воно піднімає цю методологію вище системи управління 

за цілями і звітів про діяльність, які подаються у вигляді електронних таблиць. 

За допомогою пов’язаних зі стратегією ключових показників результативності 

карти показників відповідають не тільки на питання про те, що сталося, але і на 

запитання “в чому причина?” і “чому це важливо?”. 

Автори збалансованої системи показників Р. Каплан і Д. Нортон 

підкреслюють, що жоден окремо взятий показник не допоможе виробити чітке 

завдання або сфокусувати увагу на ключових аспектах бізнесу. Менеджерам 

необхідно мати достатньо інформації про фінансові, і про операційні 

показники, що дозволяють оперативно отримати повне уявлення про 

результати діяльності компанії. Їх система показників вимагає від менеджерів 

відповіді на чотири основних питання в контексті аналізу бізнесу з чотирьох 

відповідних перспектив:  

1. Як бачать нас акціонери компанії? (Фінансова перспектива).  

2. Як бачать нас клієнти? (Перспектива з боку клієнта).  

3. У чому ми повинні досягти успіху? (Внутрішня перспектива).   

4. Чи можемо ми продовжувати удосконалюватися і підвищити цінність? 

(Перспектива з погляду впровадження інновацій і навчання).  

Показники діяльності, пов’язані зі стратегічними цілями, визначені в 

стратегічній карті, зазвичай називаються стратегічними показниками. Всі 

стратегічні показники утворюють широко відому збалансовану систему 

показників. Збалансована тому, що вона складена як з фінансових, так і з 

нефінансових показників, як з випереджальних, так і з відтермінованих. 
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Показники більш низького рівня можуть бути виведені з набору стратегічних 

показників за допомогою каскадування показників зверху вниз. Завдяки цьому 

можна досягти розуміння стратегії. Ці показники нижчого рівня, зазвичай, 

мають назву тактичних і/або операційних показників. Тактичні і/або операційні 

показники об’єднуються у функціональні карти показників, які зі зрозумілих 

причин уже не є такими збалансованими, як показники на рівні всього 

підприємства. У результаті термін “карта показників” (але не “збалансована 

карта”) призначений для функціонального рівня, а не рівня всього підприємства 

[134, с. 84-85].  

На рис. 4.4 відображена загальна ідея: операційні показники на рівні 

співробітників потрібно аналізувати якомога частіше. Показники більш 

високого рівня вимірюються і аналізуються рідше, оскільки вони повинні 

змінюватися синхронно – за умови, що між показниками існує певна 

залежність. Організація може мати багаторівневу систему випереджальних і 

відтермінованих показників. Останні зазвичай перетворюються у 

випереджальні під час переходу на наступний, більш високий рівень 

управління. 

 
 

Рис. 4.4. Системи показників: ієрархія низхідних показників 

(адаптоване джерело [134]) 
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Вибір ключових показників результативності – більше мистецтво, ніж 

наука. Головне – пов’язати показники з планом дій. Стратегічні карти 

привносять у це мистецтво науковий підхід, як зазначають дослідники 

сучасного менеджменту [110, 117, 118]. 

Вивчення концептуальних положень й інструментів методології 

збалансованої системи показників і методології управління результативністю 

дозволяє нам обґрунтувати їх системний взаємозв’язок у забезпеченні 

результативної стратегії організації. Користувачі збалансованої системи показників 

зазвичай беруть участь у трьох видах діяльності: взаємодія і навчання, визначення 

цілей, співвідношення винагороди з показниками результативності. Методологія 

управління результативністю стимулює співробітників самостійно встановлювати 

особисті цілі, узгоджуючи їх з цілями компанії. Особиста карта збалансованих 

показників містить три рівні інформації:  

1) корпоративні задачі, показники і цілі;  

2) цілі структурних одиниць (відповідно до корпоративним цілями); 

3) командні/індивідуальні завдання та ініціативи.  

Командам і окремим працівникам необхідно визначити, яким чином їхні 

цілі співвідносяться з цілями структурних одиниць і всієї компанії, позначити, 

які саме ініціативи вони пропонують для досягнення своїх цілей, перелічити до 

п’яти показників ефективності для кожної цілі, а також визначити критерії 

оцінювання досягнення цих цілей. Особиста карта збалансованих показників 

покликана доносити корпоративні цілі всім співробітникам компанії. Вона 

“передає цілісну модель, яка пов’язує зусилля і досягнення індивідів з цілями 

структурних одиниць” [119, с. 76]. Таким чином, вона може бути вбудована як 

процес управління результативністю на рівні окремого співробітника, команди, 

структурної одиниці або всієї компанії.  

Так, на думку зарубіжних вчених, стратегічні карти і пов’язані з ними карти 

показників можуть сприяти значній оптимізації процесу визначення показників 

результативності діяльності та управління ними, а також дозволяють вирішувати 

проблеми, обумовлені неузгодженістю роботи структурних підрозділів або 
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конфліктом інтересів структурних підрозділів. Стратегічні карти допомагають 

організаціям визначити і розбити важливі стратегічні цілі на керовані проекти і 

робочі плани. Карти показників повідомляють стратегічні цілі працівникам в 

доступному для них вигляді, гарантують, що уявлення і програма, розроблені на 

рівні ради директорів, будуть реалізовані організацією. Об’єднані разом ці методи 

організують поведінку співробітників так, що всі їх зусилля спрямовуватимуться на 

реалізацію стратегічно важливих завдань. Р. Каплан і Д. Нортон звертають 

особливу увагу на те, що запропонований ними метод може допомогти узгодити 

трудову діяльність окремого працівника із загальною стратегією компанії. У 

важливих проектах те, над чим працюють люди, значною мірою визначається 

ретельно продуманими планами дій – в протилежному випадку співробітники 

будуть відволікатися на якісь свої особисті інтереси і кращі на їх погляд проекти.  

Насамперед стратегічні карти і карти показників призначені для розробки 

робочих планів і проектів, спрямованих на досягнення стратегічних цілей, які 

забезпечують виконання загальної стратегії, що відображає бачення і місію 

організації. Деякі проекти вже можуть існувати, але виникне потреба і в 

створенні нових проектів. Фактичне виконання показників відіграє важливу 

роль, але воно другорядне стосовно набору показників, яких треба досягти. 

Якщо під час створення первинних карт показників деякі проекти і завдання 

будуть відкинуті, оскільки не відповідають стратегічним цілям, то це буде 

означати, що така система показників була побудована коректно. Визначення 

ключових стратегічних цілей, на яких варто зосередитися, дозволить 

відмовитися або відкласти дорогі проекти адже вони не відповідають 

стратегічній карті і тому не релевантні. 

Як відзначає американський вчений Г. Кокінз, “не треба недооцінювати 

важливість стратегічних карт. Увага від них була відвернута популярними 

системами показників, які починаються в другому елементі. Але добре 

поінформовані співробітники набагато більше уваги і турботи приділяють саме 

стратегічним картам (а не системам показників), так як вони є ключовим 

моментом в успішному виконанні стратегії. Системи показників відображають 
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стратегію у вигляді кількісних показників, повідомляючи, що необхідно 

зробити і які успіхи кожного” [134, с. 88]. 
Рух організації до реалізації бачення і місії за допомогою стратегічних 

цілей завжди здійснюється в умовах постійного дефіциту ресурсів. Р. Каплан  

і Д. Нортон наголошують, що створення системи показників дозволяє 

менеджменту компанії збалансувати бюджет і стратегічні цілі. Стратегічні 

карти надають обмежувальні параметри, за якими складаються плани і 

бюджети, відповідно до початку планування бюджету та розподілу ресурсів. 

Карти показників допомагають керувати цими процесами, відстежувати кожне 

завдання, проект і діловий процес, поєднуючи їх з відповідними стратегічними 

цілями. Мета, прибуток, ресурси, бюджет і майно перебувають під контролем, 

дозволяючи користувачам карт показників легко реєструвати свої кроки в 

напрямі максимально ефективної діяльності. 

Зазвичай управління стратегією не пов’язане з процесом формування 

річного бюджету організації, яким займається фінансовий відділ. Однак процес 

його формування є чимось більшим, ніж просто розрахунок результатів 

фінансової діяльності до кінця року. Бюджет організації повинен бути 

пов'язаний з реалізацією її стратегії і стати складовою. Це можна представити у 

вигляді безперервного циклу: 

 стратегічні карти характеризують напрямок руху і його причину;  

 карти показників відображають успішність цього руху і допомагають 

вибрати подальший маршрут; 

 у бюджеті закладають можливість для цього.  

Як визначити, чи дійсно встановлені показники забезпечують правильний 

напрямок розвитку компанії? Добре розроблені стратегічні карти і карти 

показників значною мірою підвищують ймовірність цього. Стратегічні карти і 

карти показників створюють систему, що дозволяє в буквальному сенсі вести 

облік найбільш важливих для успіху організації виконуваних функцій і 

процесів. Головне – сфокусуватися на кількох найбільш суттєвих показниках 

результативності для різних команд співробітників. Те, що ви оцінюєте, ви 
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можете контролювати, те, що ви контролюєте, можете поліпшити. За 

допомогою карт показників діяльність може контролюватися на основі низки 

зважених показників, які відображають її значення для реалізації стратегії. 

Зазвичай показники організації не систематизовані, в них занадто багато уваги 

приділено майбутньому економічному ефекту, і, як наслідок, вся система 

показників не збалансована і розкидана по різних комп’ютерах . 

Як на спортивних змаганнях, карта показників у режимі реального часу 

відображає ситуацію в команді, а також, що для неї найважливіше. Однак на 

відміну від чемпіонату система карт показників підприємства дозволяє 

менеджерам і співробітникам ретельніше шукати причини, простежувати різні 

тенденції і отримувати відповіді, особливо це стосується несподіваних 

результатів. Карти показників охоплюють “складені один в одного показники”, 

тобто показники більш високого рівня для виконавчих директорів і старших 

менеджерів (стратегічні показники) та похідні від них тактичні й операційні 

показники нижчого рівня для команд співробітників і навіть для окремих 

працівників. 

Потреба викласти місію і стратегію у форматі стратегічних карт часто 

призводить до появи нових ідей, що стосуються місії підприємства, і до 

переосмислення її стратегії [202, с. 134]. Тому перші етапи розробки 

стратегічних карт полягають у визначенні стратегії підприємства. До цього 

моменту вона буває вже сформульована в процесі стратегічного управлінського 

планування. В такому разі розробка відповідних елементів стратегічних карт 

зводиться до підтвердження обраного курсу та, можливо, уточнення 

формулювання ключових цілей та основних чинників їх досягнення. 

Стратегічні карти і процес їх розробки в кожному окремому випадку 

адаптовані до особливостей конкретного підприємства – як до особливостей 

його положення на ринку, так і до особливостей його внутрішньої організації. 

Розробка стратегічних карт часто плавно переходить у процес їх використання 

в щоденній діяльності. Визначення переліку видів діяльності, підрозділів і 

порядку впровадження стратегічних карт значною мірою залежить від розмірів 
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і положення підприємства на ринку. Невелике підприємство може почати 

безпосередньо з розробки корпоративної стратегічної карти, тоді як велике 

підприємство або його філія повинні розробляти стратегічні карти, починаючи 

з одного або двох найбільш підготовлених до цього підрозділів. В останньому 

випадку під час вибору найбільш підготовлених підрозділів варто враховувати 

як бажання співробітників підрозділу брати участь у цьому проекті, так і 

об’єктивну готовність підрозділів. Лише в такому разі їх передовий досвід 

стане в пригоді у процесі реалізації проекту. 

Основна функція стратегічних карт – це забезпечення контролю за 

операційною діяльністю підприємства. Стратегічні карти описують планові та 

поточні результати, на основі чого визначається відповідальність кожного 

працівника за реалізацію місії підприємства. Так, створення бази даних про 

споживачів або про залучення споживачів з нетрадиційних для підприємства 

сегментів ринку може виявитися неприбутковим в короткостроковому аспекті, 

але цілком виправдовується з погляду майбутніх вигод [183]. Стратегічні карти 

дозволяють обґрунтовано оцінити таку діяльність, зважаючи на інші функції 

підприємства, і довести отриману оцінку до відома менеджерів. Концепція 

стратегічних карт має і певний кумулятивний ефект. Відповідно до того, як 

обробляється інформація про нових споживачів або про динаміку обсягів 

продажів у нових для підприємства сегментах ринку, перші припущення про 

причинно-наслідкові зв’язки в цих сферах підтверджуються або 

спростовуються. Тут стратегічні карти також дуже корисні. З їх допомогою 

можна точніше оцінити результативність докладених зусиль як на рівні 

підприємства в цілому, так і на рівні окремого працівника. 

Стратегічні карти і карти показників не обов'язково починати формувати 

відразу на рівні всього підприємства (або бізнес-підрозділу). Для початку вони 

можуть бути розроблені для якогось певного виду діяльності або процесу, 

наприклад для складу, а потім і на загальному рівні. Термін “збалансована 

система показників” стосується до показників на рівні всього підприємства. 

Функціональна карта показників, або карта показників якогось окремого 
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відділу, має менш стратегічний і більш тактичний характер. Однак вона може 

не бути збалансованою в тому сенсі, в якому термін “збалансована” 

застосовується до системи показників у межах всього підприємства. 

Функціональні карти показників будуть складатися з дрібніших стратегічних 

цілей, які розбиваються на менші за обсягом і більш деталізовані проекти, 

процеси і дії для ретельного моніторингу.  

Нами розроблена стратегічна карта ТзОВ “Епіцентр” за матеріалами 

діяльності протягом 2010 – 2018 рр. Стратегічна карта – це певний контрольний 

список стратегічних компонентів та їх взаємодій (рис. 4.5). Якщо в ньому немає 

якого-небудь елемента, то стратегія, найймовірніше, приречена на провал.  

Першим кроком до побудови стратегічної карти є формулювання 

власниками єдиного бачення розвитку компанії, а також її місії. Потім до цього 

процесу долучаються менеджери і команди співробітників, які, усвідомивши 

місію компанії, визначають проекти та завдання, що дозволять досягти 

стратегічних цілей і встановлюють ключові показники результативності.  

1. Місія компанії: “Епіцентр пропонує клієнтам товарні пропозиції за 

кращими цінами та надає найвищий рівень обслуговування у форматі “від і до” 

– весь спектр будівельних матеріалів та товарів для дому”. Власники та 

менеджмент компанії має на меті створити найсприятливіші умови для 

будівництва, ремонту та облаштування оселі кожного мешканця України, 

заощаджуючи їхній час, за допомогою зручних технологій обслуговування та 

повного спектра товарів і послуг. Стабільний розвиток та вдосконалення, 

підвищення рівня сервісу, розширення асортименту товарів та послуг для 

максимального задоволення потреб споживачів – націленість діяльності 

компанії. Основне правило обслуговування клієнтів – “Покупець завжди 

правий!” як запорука успішної діяльності “Епіцентру”. Соціальна 

відповідальність – це невід'ємна частина стратегії розвитку “Епіцентру”. 

Пріоритетним напрямком для себе “Епіцентр” обрав підтримку спорту в 

Україні. 
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Рис. 4.5. Стратегічна карта компанії “Епіцентр” (власна розробка) 

Бачення і місія 

“Епіцентр” пропонує клієнтам товарні пропозиції за кращими 
цінами та надає найвищий рівень обслуговування у форматі “від і 

до” – весь спектр будівельних матеріалів та товарів для дому 

Підвищити ефективність 
матеріальної й нематеріальної 
мотивації  

Створити збалансований 
портфель товарів власної 
торговельної марки 

Забезпечити зростання 
продуктивності та 
результативності праці   

Впроваджувати зручні 
технології обслуговування та 
повний спектр товарів і послуг 

Підвищити рентабельність 
капіталу  

Оптимізувати витрати 
ресурсів  

Підвищити рентабельність 
торгівлі  

Бути лідером на ринку 
роздрібної торгівлі формату 
“від і до” в Україні 

Забезпечити стабільний рівень 
якості товарів власних 
торговельних марок 

Підвищити рівень сервісу, 
розширити асортимент 
товарів та послуг 

Збільшити обсяг 
товарообороту  

Розвивати й поширювати мережу 
гіпермаркетів в обласних центрах 
та великих містах України 

Оптимізувати бізнес-
операції торгово-
технологічного процесу 

Фінанс
и 

Ефективно впроваджувати 
стандарти обслуговування 
покупців 

Реалізувати систему 
управління кар’єрою “Кар'єрні 
сходи у торгових відділах” 

Проводити професійне 
навчання, перепідготовку та 
підвищення кваліфікації  

Клієнти 

Бізнес-
процеси 

Персона
л  

315 
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2. Розміщення і визначення причинно-наслідкових зв’язків між 

стратегічними цілями на стратегічній карті. Стратегічні цілі пов’язані між 

собою. Р. Каплан і Д. Нортон спочатку запропонували чотири перспективи – 

фінанси (або перспективу для зацікавлених осіб), клієнти, внутрішні процеси, 

навчання і зростання, що дозволило спростити завдання. А завдання це полягає 

в тому, що необхідно взяти всі ці стратегічні цілі і пов’язати кожну з них 

якнайкраще з відповідною перспективою. Цілі ці формуються в процесі 

визначення керівництвом сильних і слабких сторін, можливостей і загроз для 

підприємства за допомогою популярного SWOT-аналізу і розподілу їх за 

кластерами. Найперша перспектива – навчання і зростання (стратегічні активи) 

– найбільш важлива, це як фундамент будинку. 

В поданій на рис. 4.5 стратегічній карті компанії “Епіцентр” кожен вузол 

в мережі відображає стратегічну мету. На схемі показано причинно-наслідкові 

зв’язки, які призводять до реалізації вищих стратегічних цілей або принаймні 

сприяють їй. Зазвичай виникає питання: “А де визначається і розташовується на 

стратегічній карті стратегія компанії?”. Відповідь проста: її там немає. Чому? 

Та тому, що єдина мережа пов’язаних між собою стратегічних цілей і є 

стратегія! Стратегічні цілі позначають дії, які організації необхідно виконати 

(або принаймні намагатися виконати) для досягнення місії організації, яка 

втілить в життя бачення компанії. Роль стратегічної карти полягає в донесенні 

до співробітників і менеджерів цілей (до чого прагнути) організації, а не того, 

що вони повинні робити. Лаконічно, сукупність стратегічних цілей є 

стратегією! 

3. Визначення заходів, спрямованих на досягнення стратегічних цілей. 

Досягнення стратегічних цілей забезпечується виконанням конкретних 

тактичних проектів, програм і щоденними діями оперативного управління 

операціями бізнес-процесів. Ефективна система управління результативністю 

знімає “завісу таємниці” зі стратегічних цілей, визначає, як кожна програма дій 

або бізнес-процеси (на рівні структурних підрозділів або навіть окремих 

співробітників) сприяють досягненню стратегічних цілей більш високого рівня 
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і в кінцевому підсумку бачення і місії. Так, у компанії “Епіцентр” розроблені та 

реалізуються відповідні програми та заходи: програма якості для товарів 

власної торгової марки, програма розвитку власної торгової марки, стандарти 

обслуговування покупців, система управління кар’єрою працівників “Кар’єрні 

сходи у торгових відділах” та інші. 

4. Вибір відповідних стратегічних показників і процес їх передання 

відповідним підрозділам організації. Ключовим моментом на цьому етапі є 

можливість різних підрозділів підприємства самостійно визначати свої ключові 

показники результативності (тактичні й операційні параметри), спрямовані на 

підтримку стратегічних показників і стратегії компанії. Цей етап визначає успіх 

карт показників, але він і найскладніший для виконання. Кожна стратегічна 

мета повинна бути обмежена параметрами ключових показників ефективності 

для бізнес-процесів і заходів. Ключовий показник повинен відповідати на 

питання: “Який кількісний і якісний показник найкраще відображатиме 

успішність досягнення стратегічної мети?”, оцінюючи водночас дію або бізнес-

процес, спрямований на реалізацію стратегічної мети.  

Ключові показники ефективності не обов’язково повинні бути 

кількісними. Показники можуть бути будь-якого типу – текстовими, як “так” 

або “ні” для кожного конкретного випадку, або “вище/нижче”; містити опис 

ступеня завершеності (у відсотковому виразі або у вигляді характеристик – 

початкова, середня, завершальна). Вчені рекомендують найпростіше розрізняти 

випереджальні і відтерміновані показники відповіддю на запитання: “Коли 

надаються дані щодо фактичного значення ключового показника ефективності 

– протягом цього періоду або в кінці?”. Проміжні ключові показники 

результативності відображають глибші причини, що сприяють досягненню 

стратегічних ключових показників результативності. В міру їх поліпшення 

результуючий ключовий показник також повинен покращуватися.  

Так, наприклад, для стратегічної карти компанії “Епіцентр” 

випереджальними показниками стратегічної перспективи “бізнес – процеси” є: 

обсяг реалізації товарів (виторг); кількість реалізованих товарів; середній чек; 
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коефіцієнт конверсії; кількість виданих дисконтних карт; відсоток відмовлень 

за дисконтними картками; кількість покупців; кількість повернень. 

Відтерміновані показники результативності є кумулятивними і в перспективі 

характеризують рівень досягнення стратегічних цілей організації. Так, 

наприклад, для торговельної компанії “Епіцентр” такими показниками можуть 

бути чи є: рентабельність торгівлі; чистий прибуток; дохід; коефіцієнт 

плинності (стабільності) кадрів; темпи зростання продуктивності праці; 

коефіцієнти фондовіддачі, фондоозброєності; показники товарооборотності; 

коефіцієнт оновлення асортименту; дохід від нових товарів; час виведення на 

ринок нових товарів власної торговельної марки та інші.  

На цьому етапі процесу управління результативністю випереджальні і 

відтерміновані показники вибираються командами співробітників, які їх 

попередньо обговорюють. Показники оцінюються відповідно до ступеня 

важливості підтримуваних ними стратегічних цілей і пов’язаних з ними планів 

дій і бізнес-процесів. За вибудуваної належним чином ієрархії карт показників 

зміни в стратегії спричинять появу нових завдань (або зростання важливості 

поточних), що відразу відобразиться в цій системі. На цьому етапі, але ніяк не 

раніше, формування механізму карт показників завершиться, але поки він не 

використовується для вимірювання результативності та порівняння фактичних 

значень з цільовими. 

5. Визначення цільових значень для кожного ключового показника. На 

цьому етапі необхідно визначити цільові значення, їх кількість і описати 

ключові показники результативності. Цільове значення має відповідати умові, 

за якої цільове значення сприяє успішному досягненню відповідної стратегічної 

мети. 

6. Збір фактичної інформації за ключовими показниками. Розрахунок 

фактичних значень і порівняння з цільовими значеннями. Цей етап 

здійснюється за допомогою комп’ютерних програм. Фактичні значення 

ключових показників заносяться в карти показників. Різниця між фактичними і 

цільовими значеннями ключових показників підраховується і відображається 
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зазвичай за допомогою шкали. Неважливо, на якому кінці шкали виявиться цей 

показник, головне, що його позитивне значення означатиме успішний рух до 

реалізації стратегічної мети. Ця мета, якщо її досягнути спрямовує організацію 

до реалізації бачення і місії. 

Карти показників із системами попередження і повідомленнями про 

небезпеку у вигляді “світлофорів” дають менеджерам і співробітникам 

можливість спілкуватися і своєчасно обговорювати проблеми, що виникають. 

Веб-інтерфейс карт показників дозволяє працівникам активно користуватися 

електронною поштою і посилати звіти для оперативного вирішення проблем, 

фокусуватися на ключових потребах та активно вживати заходів для 

поліпшення значень своїх ключових показників. Такі сигнали і 

попереджувальні повідомлення, котрі відображають поточні тенденції, 

дозволяють менеджерам і структурним підрозділам бути впевненими, що про 

небезпеку, яка становить реальну загрозу, вони будуть попереджені заздалегідь. 

7. Управління відхиленнями для своєчасного коректування курсу 

розвитку організації. Якщо стратегічна карта і карта показників розроблені 

належним чином, то тепер на перший план виходять людська 

цілеспрямованість і грамотне керівництво. На цій стадії навички використання 

карт показників стають досить досконалими. Менеджери і команди 

співробітників постійно отримують інформацію про успішність своєї діяльності 

(вони знають свою мету). Вони більш чітко усвідомлюють, до чого повинні 

прагнути – до стратегічних цілей, які відповідають баченню і місії компанії. 

На відміну від більшості внутрішніх розпоряджень, що надсилаються 

електронною поштою, можливість обговорення даних карт показників через 

мережу дозволяє вести діалоги в контексті стратегії. Це гарантує, що поведінка 

буде узгоджуватися зі стратегією. Поняття контексту надзвичайно важливе. 

Воно ставить цю методологію вище методології управління за цілями і звітів у 

вигляді електронних таблиць. 

Застосування методології управління результативністю організації 

вимагає прийняття принципів побудови збалансованої системи показників на 
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всіх рівнях. Комерційне програмне забезпечення для бізнес-аналізу 

уможливлює створення та управління стратегічними картами і картами 

показників на будь-якому організаційному рівні компанії. Тиражування карт 

показників на всіх рівнях компанії призводить до каскадування показників 

діяльності зверху вниз. Ця система дозволяє пов’язати бачення, місію і 

стратегію, що виражені в системі показників найвищого рівня, з діяльністю на 

тактичному рівні, де стратегічні цілі безпосередньо реалізуються в процесі 

щоденної роботи окремих людей над проектами або процесами. 

Програмні засоби моделювання дозволяють конструювати 

індивідуалізовані системи карт показників з необмеженим числом стратегій, 

цілей, ключових показників, найбільш важливих факторів успіху, перспектив 

або тем. Програмне забезпечення підтримує як кількісні, так і текстуальні та 

суб’єктивні способи оцінювання, що забезпечує максимально можливу 

гнучкість під час розробки системи контролю ефективності діяльності.  

Менеджмент організації спроможний точно відрегулювати вибір 

показників в застосовуваній системі карт показників, яка надає можливість 

видалити, додати, замінити і перебудувати співвідношення ключових 

показників та стратегій з допомогою відповідного програмного забезпечення 

системи показників. У сучасних складних умовах непросто виокремити 

стратегічні цілі, вибрати правильні показники, встановити значення кожного 

показника для підтримки рівноваги, приписати належне цільове значення і 

потім відстежувати результати. Програми та комунікаційні платформи 

спрощують відбір, конфігурацію, збір даних і розподіл вимірювань. 

Інформаційні сховища накопичують дані. Сьогодні стала дуже поширеною 

доставка повідомлень на персональні комп’ютери за допомогою Інтернету 

через веб-браузери. Незалежно від кількості оцінюваних сторін або перспектив 

(клієнти, внутрішні процеси і т. д.) програми карт показників надають 

багатоаспектну систему опису, застосування та управління стратегією на всіх 

рівнях підприємства. Системи показників інтегрують фінансові показники з 

іншими ключовими індикаторами ефективності діяльності навколо тих 
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перспектив, які були обрані як важливі для певного підприємства. 

Неправильний вибір показників може призвести до несподіваних і низьких 

результатів. 

Таким чином, практичне застосування стратегічних карт і карт показників 

сприяє тому, що процедури оцінювання результативності організації з їх 

допомогою є досить зручними і не надто складними. Способи обробки 

інформації повинні забезпечувати її документування, можливість перевірки та 

доведення до відома зацікавлених осіб. Для впровадження стратегічних карт і 

карт показників необхідні справедлива мотивація працівників та раціональні, 

практичні рекомендації з обробки зібраної інформації. 

 

4.4. Інформаційно-комунікаційний механізм управління 

результативністю організації 

 

В умовах глобалізації значно зростає роль інформаційних ресурсів і 

комунікацій як важливого інструменту в підвищенні результативності 

управління організаціями. Інформація визнана пріоритетним стратегічним 

ресурсом постіндустріального суспільства та є основою системи 

інформаційного забезпечення менеджменту організації. За таких обставин 

великого значення у забезпеченні результативності організацій в професійній 

діяльності вітчизняних менеджерів набуває інформаційно-комунікаційна 

функція і особливо вміння ефективно використовувати інформаційні ресурси. 

Класик теорії менеджменту П. Друкер у праці “Информация, которая 

действительно нужна руководителю” зазначає: “…З того моменту, як 30–40 

років тому з’явилися нові інструменти обробки інформації, ділове 

співтовариство одночасно і переоцінює, і недооцінює значення інформації для 

організації. Переоцінка інформаційних технологій привела до того, що ми стали 

міркувати про створення “електронних бізнес-моделей”, здатних самостійно 

приймати рішення і навіть взяти на себе основні функції з управління бізнесом. 

Однак ми недооцінили ці нові інструменти, побачивши в них тільки кошти, що 
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дозволяють керівникам краще робити те, що вони робили і раніше в процесі 

управління. Сьогодні ніхто вже не обіцяє, що бізнес-моделі будуть самі 

приймати управлінські рішення. І поки що, наші можливості з обробки 

інформації реалізовувалися не стільки в управлінні, скільки при вирішенні 

виробничих завдань, наприклад, у вигляді систем автоматизованого 

проектування або чудового програмного забезпечення, яке застосовується тепер 

для розрахунку будівельних конструкцій” [110, с. 10]. 

“І все ж, хоча ми, з одного боку, недооцінили, а з іншого – переоцінили 

нові інструменти, ми так і не зуміли зрозуміти, що їм судилося кардинально 

змінити вирішувані нами завдання. Як знову і знову вчить нас історія, концепції 

та інструменти залежать один від одного. Зміна одного веде до зміни іншого. 

Саме це зараз і відбувається з концепцією компанії та інструментами, які ми 

називаємо інформацією. Нові інструменти дозволяють нам – а можливо, і 

змушують нас – поглянути на свої компанії абсолютно по-новому: 

 як на генераторів ресурсів, тобто організації, які перетворюють 

витрати в доходи; 

 як на ланки економічного ланцюжка, який керівники повинні бачити 

в цілому, щоб управляти витратами; 

 як на елементи соціального організму, що відповідають за створення 

матеріального багатства; 

 як на продукти і джерела матеріального середовища, зовнішнього 

оточення, яке визначає можливості і результати бізнесу, так само як і загрози 

для його функціонування і успіху” [110, с. 11]. 

У соціологічному контексті множина даних утворює інформаційний 

ресурс, тобто, накопичуючись, дані мають зміст потенційної інформації, яка у 

певний період і за певних обставин у результаті аналітико-синтетичного 

оброблення набуває статусу релевантних відомостей для окремих індивідуумів 

або певного кола осіб. За таких умов якісно нового значення набуває процес 

інформатизації та комп’ютеризації операційного процесу, інформаційно-
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комунікаційних технологій менеджменту та інформаційних ресурсів у 

забезпеченні результативного розвитку вітчизняних організацій. 

Нові можливості збору, організації та обробки інформації, що виникли із 

появою комп’ютерів, озброїли ділове співтовариство сучасними інструментами 

управління. Але електронна обробка даних не просто дозволила керівникам 

компаній краще виконувати колишні завдання, вона змінила саму концепцію 

компанії і сенс поняття “управління”. Для успішного виконання функцій в 

майбутньому менеджерам необхідна цілісна інформаційна система, що 

відповідає стратегії, а не окремі інструменти, які використовуються досі 

переважно для опису минулих подій [93, с. 63]. 

Проте в багатьох компаніях досі збереглися системи планування і 

контролю, побудовані за ієрархічною принципом, що характерні для 

індустріальної епохи. Стратегія формулюється на найвищому організаційному 

рівні, оскільки саме керівники визначають довгострокові цілі й політику 

компанії, а також розміщення ресурсів. Потім менеджери середнього рівня і 

співробітники компанії отримують команду діяти відповідно до цих 

стратегічних планів. Контроль за правильним використанням ресурсів 

здійснюють з допомогою спеціальної системи менеджменту. На більш низьких 

ієрархічних рівнях перевіряють операційну діяльність, спрямовану на 

вирішення короткострокових завдань [116, 120]. 

Ієрархічний підхід до формулювання стратегії і шляхів її реалізації дієвий 

в тому випадку, коли керівництво компанії має чітке уявлення про кінцеві цілі і 

способи їх досягнення. Такий процес, коли завдання вже визначені і 

змінюватися не будуть, називається зворотним зв’язком з однією петлею. 

Відхилення від запланованих показників не викликають у співробітників 

питання, наскільки ці результати є актуальними зараз. Також їх не цікавить, чи 

правильні методи отримання встановлених параметрів. Відхилення від обраної 

траєкторії руху розглядаються як звичайні дефекти, які за допомогою певних 

дій можна виправити і повернутися до колишнього стану.  
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Стратегії підприємств, що діють в інформаційну епоху, не можуть бути 

такими прямолінійними і стабільними. Топ-менеджери потребують зворотного 

зв’язку для отримання інформації про те, що відбувається в бурхливому світі 

конкуренції. Стратегія, спланована з найкращими спонуканнями і на основі 

достовірної в той момент інформації, може швидко застаріти в нових умовах. 

Аналогічну думку висловлює більшість зарубіжних і вітчизняних вчених. Так, 

на погляд П. Друкера, “…вагомою причиною невдач в бізнесі є впевненість в 

тому, що зовнішні умови (податки, соціальне законодавство, переваги ринку, 

канали поширення, права інтелектуальної власності та багато іншого) повинні 

бути саме такими, якими ми їх собі уявляємо. Або принаймні такими, якими 

вони, на нашу думку, могли б бути. Адекватна інформаційна система повинна 

змушувати керівників критично оцінювати свої припущення. Вона повинна не 

підтверджувати ці припущення, а спонукати менеджерів ставити правильні 

питання. Передбачається, звичайно, що керівники, по-перше, знають, яка 

інформація їм потрібна, а по-друге, регулярно її отримують і, нарешті, постійно 

використовують при прийнятті рішень” [110, с. 21]. 

До інструментарію сучасного менеджера належить діагностична 

інформація чотирьох видів: базова інформація, інформація про продуктивність, 

інформація про область спеціалізації та інформація про розподіл ресурсів. 

Джерела цієї інформації настільки різноманітні, а відбір даних і їх 

інтерпретація для конкретних цілей настільки складні, що навіть невеликим 

компаніям потрібна допомога фахівців з інформації. Розглянуті вище чотири 

види інформації дають уявлення лише про поточний стан бізнесу. На їх основі 

визначається тактика. Для вироблення ж стратегії необхідна систематизована 

інформація про зовнішнє середовище компанії. Стратегія повинна ґрунтуватися 

на інформації про ринки, споживачів і тих, хто ними не є, про технології у 

власній та інших галузях, про світові фінанси і про зміни, що відбуваються у 

світовій економіці. Бо саме у зовнішньому середовищі існують результати. 

Усередині організації існують тільки центри витрат. Єдиний центр прибутку – 

це споживач, чек якого оплачений банком. Головні зміни завжди починаються 
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за межами організації. Власник магазину може добре знати людей, які купують 

у нього товари. Але яким би успішним не був торговець, його покупці – лише 

невелика частка ринку, основну частину якого складають ті, хто його товари не 

купує. А тим часом саме з них і починаються основні зміни, що набувають 

згодом все більшого значення. 

Як мінімум половина нових технологій, що змінили вигляд тієї чи іншої 

галузі за останні п’ятдесят років, прийшла в цю галузь ззовні. Комерційні 

папери, що кардинально змінили фінанси США, з’явилися аж ніяк не в банках. 

Молекулярна біологія та генна інженерія народилися зовсім не в лабораторіях 

фармацевтичної промисловості. І хоча більшість компаній і надалі буде 

оперувати тільки на локальному або регіональному ринку, всі вони можуть 

зіткнутися з глобальною конкуренцією з боку таких фірм, про які ніколи і не 

чули. 

Безумовно, компанія не завжди може отримати всю необхідну їй 

інформацію про зовнішнє середовище. Але навіть за наявності необхідної 

інформації багато організацій не спроможні приділити їй увагу. Значна частина 

американських компаній вийшла в 1960-ті рр. на європейський ринок, навіть не 

ознайомившись попередньо з європейським трудовим законодавством. 

Європейські компанії, починаючи свою діяльність в США, проявляють таку ж 

короткозорість і недостатню інформованість. Головною причиною провалу 

японських проектів інвестування в каліфорнійську нерухомість у 1990-х рр. 

було незнання японцями елементарних речей про зонування і податки. Яких би 

зусиль ми не докладали, потреба в інформації про зовнішнє середовище, звідки 

виходять основні загрози і можливості, буде постійно посилюватися. Хтось 

скаже, що ці інформаційні потреби в основному не нові, і матиме рацію [110]. 

Ми поділяємо думку вчених на роль і місце постійного зворотного 

зв’язку з подвійною петлею в інформаційний системі виконання стратегії 

організації. Менеджери компанії повинні мати можливість користуватися 

постійним зворотним зв’язком з подвійною петлею, тобто отримувати 

інформацію про те, наскільки створена ними теорія, на підставі якої працює вся 
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організація, відповідає справжнім, можливо, вже умовам, що змінилися. У разі 

потреби їм доведеться створити нову стратегію, щоб отримати найбільшу 

вигоду з виниклих можливостей або, навпаки, врахувати всі ризики, які не 

можна було передбачити на початковій стадії розробки стратегії. Нерідко ідеї 

про використання нових можливостей лунають із боку лінійних менеджерів. 

Г. Мінтцберг і Р. Саймонз визначають ключові аспекти розвитку 

стратегії: 

 стратегії постійно розвиваються; 

 заплановані стратегії можуть бути замінені іншими; 

 формулювання і реалізація стратегії – два взаємопов’язані процеси; 

 стратегічні ідеї можуть виникати на будь-якому організаційному рівні; 

 стратегія – це процес.  

Звичайно, на практиці обидва погляди на формулювання і реалізацію 

стратегії, засновані на ієрархічному підході і припущенні про сталий розвиток, 

співіснують. Співробітники організації щодня вирішують раніше заплановані 

завдання. Однак кожен учасник цього процесу повинен уважно ставитися до 

тих нових умов і можливостей (зміни складу споживачів, ринку, технологій і 

стану суперників), зважаючи на які можна отримати переваги в конкурентній 

боротьбі. Управління результативністю стратегії має забезпечувати 

надходження інформації за принципом подвійної петлі – збір даних про 

впровадження стратегії, перевірка і аналіз її життєздатності, а також висування 

новітніх ідей на всіх організаційних рівнях про нові стратегічні можливості та 

напрями діяльності [118, с. 228-229]. 

Вже не раз зазначалося, що “недостатній або неадекватний обмін 

інформацією між службовцями або підрозділами підприємства, 

відповідальними за впровадження стратегії”, був визначений вченими і 

практиками-менеджерами як одна з головних перешкод на шляху реалізації 

стратегії (підрозділ 4.1). Опитування менеджерів великих торговельних 

компаній Західного регіону України, відповідальних за виконання, дозволяють 

додати: поширення інформації, передача знань і призначені для цього канали 
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комунікації відіграють першочергову роль у процесі реалізації стратегії. Тут, 

природно, виникає питання про те, що сприяє, а що перешкоджає поширенню 

інформації, передачі знань та створенню каналів комунікації, необхідних для 

успішного виконання стратегічних планів. Які чинники впливають на 

стабільність інформаційних потоків між організаційними одиницями?  

Як не дивно це звучить, але люди, що працюють в одній організації, можуть 

неоднаково трактувати реалізацію стратегії. Вони по-різному бачать перспективу, 

по-різному визначають ключові терміни, мають неоднакові технічні можливості та 

культурні переваги. Все це перешкоджає розумінню позиції, яка відрізняється від 

власної. Селективне сприйняття дійсності, викликане “функціональною 

короткозорістю” і регіональними відмінностями, стає перешкодою щодо 

поширення ідей і досягнення взаєморозуміння [77, с.152]. 

Науковці у галузі інформаційно-комунікаційного менеджменту 

стверджують, що результативність міжособистісних комунікацій в організації 

ймовірна за умови усунення міжособистісних бар’єрів: бар’єрів, зумовлених 

сприйняттям інформації; семантичних бар’єрів; невербальних перешкод; 

неякісних зворотних зв’язків; невміння слухати й передавати інформацію. 

Результативність міжособистісних комунікацій в організації поліпшує 

застосування певних технічних прийомів: 

 уточнення власних ідей перед передаванням повідомлення; 

 стеження за мовою, позами, жестами, інтонацією, які під час 

передавання повідомлення повинні випромінювати відкритість, повагу до 

особистості одержувача повідомлення, розуміння його проблем; 

 використання точних слів, які унеможливлюють нечітке розуміння 

послання одержувачем; 

 обов’язкове встановлення зворотного зв’язку. Знання перешкод, які 

утруднюють комунікації, дає змогу їх подолати повністю або частково. 

Таким чином, зважаючи на вищезазначені наукові рекомендації 

інформаційно-комунікаційного менеджменту, для успішної реалізації обраної 
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стратегії абсолютно необхідно, щоб ця стратегія мала зрозумілий і 

сфокусований характер. Менеджерам треба перевести її на мову 

короткострокових цілей і показників, причому і цілі, і показники повинні бути 

взаємно погоджені, з метою уникнення проблем, пов’язаних з різними 

поглядами працівників на результат діяльності (підрозділ 4.2.). 

Методи поширення інформації і координації дій багато в чому 

визначаються формальною структурою і культурою організації. Ці чинники 

визначають зміст інформації, що передається. Від них залежить, чия думка буде 

врахована, а чия – ні. Вони визначають відносну значимість координаційних 

зусиль, встановлюють, в чиєму викладі факти будуть сприйматися з довірою, а 

в чиєму – просто проігноровані. Формальна структура і культура організації 

відіграють важливу роль у багатьох аспектах виконання стратегії.  

Додаткові неформальні фактори, що впливають на інформаційні потоки і 

передання знань, подані у табл. 4.2.  

Таблиця 4.2 

Додаткові неформальні фактори і їх тлумачення 

(адаптоване джерело [77]) 

№ 
з/п 

Неформальні фактори Зміст факторів 

1 Характер переданих знань 
 Знання конкретні або знання “приховані” 
 Доведена ступінь корисності знань 

2 Характер джерела 
інформації 

 Оцінка джерела і ступеня його 
достовірності 

 Надійність джерела 
 Сприйняття мотивації джерела 

3 Характер реципієнта 
інформації 

 Відсутність мотивації 
 Недолік “поглинання” 
 “Утримувальна здатність” 

4 
Характер контексту, в 
якому здійснюється 
передання знань 

 Організаційна структура 
 Операційна структура 
 Система заохочувальних винагород 
 Організаційна культура 
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Вони відображають як інформаційні, так і організаційні аспекти, але, крім 

того, враховують ефект індивідуальної мотивації до передання знань. Деякі з 

цих факторів згадуються вперше, інші стосуються речей вже відомих, але всі 

вони однаково важливі для ефективного поширення інформації. 

Комунікативні процеси в організації охоплюють різноманітні елементи, 

напрями здійснення, відносини та стани їх учасників, їх ефективність підвищує 

оволодіння відповідними методами вдосконалення комунікацій. Підвищенню 

результативності інформаційного обміну у процесі реалізації стратегії 

сприяють такі методи вдосконалення комунікацій: регулювання інформаційних 

потоків, цілеспрямовані управлінські дії, побудова систем зворотного зв'язку та 

систем збору пропозицій, видання інформаційних бюлетенів, застосування 

сучасних інформаційних технологій. У межах системи управління 

результативністю лінійним менеджерам варто обирати такі методи 

вдосконалення комунікацій, які відповідають культурі організації, її технічному 

потенціалу, ступеню важливості стратегічних завдань на певному етапі 

розвитку. Постійна модифікація комунікативних зв’язків зміцнює 

взаєморозуміння між працівниками організації і забезпечує її результативність.  

У фаховій літературі з менеджменту визнана думка, що інформаційні 

ресурси як сукупність даних і знань є рівнем організування інформаційної 

підсистеми організації та її надбанням. Так, на переконання П. Друкера, 

“інформацію необхідно організувати таким чином, щоб вона спонукувала 

критично оцінювати стратегію компанії” [110, с. 28]. Безумовно, від рівня 

організування процесів збирання, нагромадження, зберігання, пошуку, 

передачі та методів оброблення інформації залежать результативність та 

ефективність організації. Тому формування інформаційної підсистеми 

системи менеджменту організації вимагає від менеджерів створення таких 

головних її компонентів: банку даних, бази даних, бази знань, 

використовуваної мови як сукупності знаків і класифікаторів, а також 

комплексу моделей і програм, що забезпечують роботу з даними. 
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Розглядаючи інформаційну підсистему як підсистему з позицій 

початкової і динамічної ланки системи управління і інформацію як основу для 

вироблення управлінських рішень, варто підкреслити необхідність і важливість 

підтримки менеджерами цих елементів системи управління в постійному 

робочому стані, що, на жаль, не завжди на практиці вдається. Деякі провідні 

світові компанії, які усвідомлюють важливість наявної у них інформації, не 

вміють ефективно витягувати її і використовувати, зауважує Г. Кокінз. В 

результаті процес обміну інформацією між відділами і службами підприємства 

буває ускладнений. Так, до недавнього часу пошук і витяг необхідної 

інформації були пов’язані з проблемами відсутності централізованої системи 

зберігання даних, тому було майже неможливо реалізовувати швидкі рішення, 

спираючись на програмне забезпечення. Таким чином, виникла необхідність 

взаємодії в єдиній мережі всіх комп’ютерів, які є в організації. Ці організації 

будують свої ІТ-системи на основі неінтегрованих одиночних рішень. 

Наприклад, сховища даних різних відділів побудовані на різних платформах з 

використанням комбінацій інструментів, частина яких є нестандартними, 

частина – з вичерпаним терміном технічної підтримки, частина побудована на 

основі інструменту, купленого у постачальника, який більше не працює на 

ринку. 

Застосування поспішних рішень може призвести до того, що супровід 

програмного забезпечення стане важким. Згадуючи минуле, можна сказати, що 

навіть на перший погляд обдумана купівля систем програмного забезпечення 

іноді спричиняє надлишкову кількість інструментів, несумісність даних, 

дублювання дій і у підсумку сприяє високим операційним витратам, а також 

створює бар’єри, які не дають системам чітко обмінюватися даними. Будь-яка 

організація досягає моменту, коли стає важливо, щоб комп’ютери могли 

спілкуватися з іншими комп’ютерами [134]. 

“Недостатньо тільки добути інформацію. Її необхідно використовувати 

для уточнення стратегії компанії, перевірки вихідних передумов і коригування 

прогнозів”, – зазначає П. Друкер. З цією метою можна використовувати нове 
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програмне забезпечення, інформацію, підготовлену на замовлення конкретних 

груп користувачів, наприклад лікарень або страхових компаній. Що нам дійсно 

потрібно, так це служби, які пропонували б конкретні рекомендації з 

використання інформації, задавали б конкретні питання, що стосуються 

компанії-користувача, і, можливо, проводили б інтерактивні консультації. 

Створення системи збору і обробки зовнішньої інформації можна також 

доручити стороннім виконавцям. Може, найбільш популярним постачальником 

таких систем, особливо для невеликих компаній, стане “внутрішній аутсайдер” 

– незалежний консультант [94, с. 83]. 

Інновації в технологіях зберігання інформації сьогодні значно 

випереджають прогрес у розвитку комп’ютерної техніки, знаменуючи собою 

нову еру, коли створення величезних сховищ інформації стане кращим 

рішенням для компаній. У зв’язку з цим деякі постачальники першокласного 

програмного забезпечення пропонують низку аналітичних програм і моделей 

даних, що забезпечують доступ до віртуальної скарбниці інформації, 

дозволяючи керівникам організацій управляти результативністю на високому 

рівні. Вони забезпечують користувачам простий доступ до корпоративних 

даних, вони також перетворять їх в корисну, логічно пов’язану інформацію. 

Пропозиції провідних постачальників програмного забезпечення покликані 

своєчасно вирішувати проблеми комерції та управління. Наявності у 

підприємства бази даних вже недостатньо. 

Сучасний ринок вимагає готових рішень – управління людським 

капіталом і збалансовану систему показників. Інформація, необхідна для 

збалансованої системи показників, поповнюється із систем управління базами 

даних – Oracle Financials, Siebel CRM call center, SAP materials management, 

PeopleSoft human resources. Зібрати всі ці дані воєдино непросто, оскільки вони 

взяті з різних базових структур. Прямий доступ до вихідних даних ускладнений 

у зв’язку з величезною кількістю таблиць (у великих системах їх буває до 

декількох десятків тисяч). Засоби управління даними, що випускаються 

постачальниками програмного забезпечення (наприклад, компанією SAS), 
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інтегрують інформацію з різних джерел, керуючи внутрішньою логічною 

моделлю даних і метаданими. Метадані – це інформація про інформацію, тобто 

характеристики інформації, що зміститься у сховищі. 

Сучасним менеджерам вітчизняних організацій варто в інформаційну 

підсистему впроваджувати аналітичні програмні додатки, які значно 

розширюють технічні можливості засобів зберігання і обробки інформації, а 

саме:  

 IT Architecture Planning – багато організацій в кінці 1990-х рр. 

нехтували цим компонентом у ланцюжку інформації, оскільки боялися 

“проблеми 2000”; 

 технологія ETL – технологія виймання, перетворення і 

завантаження даних; 

 інтелектуальне сховище даних надає користувачам масштабовані та 

гнучкі можливості зберігання інформації; 

 бізнес-аналітика (ВI) – електронні засоби й інструменти аналізу 

бізнес-даних. Аналітичні засоби дозволяють підвищити ефективність ведення 

бізнесу, оперативність і керованість. Цей компонент іноді помилково вважають 

останнім в інформаційному ланцюжку, адже він використовує ретроспективні 

(накопичені) дані. Популярною є аналітична обробка в реальному часі (ОLАР), 

що дозволяє оперативно аналізувати дані для підтримки прийняття важливих 

рішень. Вихідні дані для аналізу відображені у вигляді багатовимірного куба, за 

яким можна отримувати потрібні розрізи – звіти; 

 аналітична звітність – компонент, що здатний ставити питання, 

пов’язані з прийняттям тих чи інших рішень, аналізувати їх (з використанням 

потужних засобів статистичного моделювання) і давати на них відповіді. 

Поданий у зручному для користувача форматі й інтегрований з нормальним 

потоком робіт і документообігу, цей компонент підсилює ефективність інших 

ланок інформаційного ланцюга і сприймається як набір рішень, а не набір 

засобів. Зворотний зв’язок сприяє правильним діям, які впливають на 

ефективність ділових операцій. Програмні аналітичні засоби надають 
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користувачам можливості прогнозування, моделювання та оптимізації даних 

під час прийняття рішень. 

Провідні постачальники програмного забезпечення надають сьогодні 

своїм користувачам карту і малюють шлях крізь нетрі різних аналітичних 

додатків і рішень. Директори з інформаційних технологій багатьох компаній 

вважають метою розвитку інформаційних технологій подальше впровадження 

автоматизованих технічних засобів у стандартні процеси – управління 

системою обробки замовлень на постачання або в систему виробництва. Але 

вони помиляються, вважаючи, що добре налагоджені стандартні процеси 

сприяють поліпшенню управління результативністю. Насправді вирішальну 

роль відіграє адекватне розуміння керівниками і рядовими працівниками 

ситуації, в якій перебуває компанія в той чи інший момент. Цьому сприяє 

використання програмних аналітичних засобів, які допомагають виявляти 

непомітні тенденції, перевіряти різні гіпотези, оцінювати результати 

моделювання різних сценаріїв розвитку ситуації і проводити аналіз чутливості 

[134, с. 291–293]. 

“Програмні аналітичні засоби не змінюють спосіб ведення бізнесу, вони 

його просто вдосконалюють”, зауважує Г. Кокінз. Їх можна розміщувати на всіх 

рівнях підприємства і застосовувати в повсякденній діяльності, наприклад, в 

центрі інформаційного обслуговування споживачів, який не тільки 

забезпечував би клієнтів поточною інформацією, а й пропонував би їм різні 

рішення. Програмні аналітичні засоби безпосередньо забезпечують 

користувачів ключовими показниками і спеціалізованою інформацією. 

Оскільки потреба менеджменту в аналітичних засобах буде зростати, поєднання 

цього потенціалу з аналітичними додатками може значно збільшити повну 

вартість інформації, наявної в організації, сприяючи збільшенню 

продуктивності та рентабельності. 

Основна мета аналітичних додатків – стати невід’ємною частиною роботи 

керівників і персоналу. Проведені численні дослідження впливу бізнес-

аналітики на результативність організації демонструють, що компанії можуть 
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добиватися значної рентабельності інвестицій, використовуючи аналітичні 

додатки, якщо вони концентрують увагу на актуальних проблемах бізнесу. 

Програмні аналітичні засоби позитивно впливають на продуктивність 

працівників розумової праці цілої низки галузей промисловості. Ключем до 

успішного використання аналітичних додатків є постійне застосування його 

результатів, що полягає в прийнятті правильних заходів, які коректують бізнес-

процес. 

Отже, сховища даних містять різну інформацію і вихідні записи щодо 

операцій з клієнтами, а також сумарну інформацію (залишок на рахунку і 

підсумкова сума за звітний період). Технології управління даними дозволяють 

витягати ці відомості, трансформувати їх для прийняття рішень і завантажувати 

в програмні засоби аналізу інформації. Проте управління даними охоплює 

також і інфраструктурну технологію, необхідну для регулярного управління 

інформаційними процесами, пов’язаними з обробкою великого обсягу 

інформації та формуванням звітності.  

Більшість організацій, нагромаджуючи протягом багатьох років системи 

програмного забезпечення, стикаються з однією проблемою: всі ці системи 

працювали б краще, якби були інтегровані між собою, але це неможливо, 

оскільки вони придбані та впроваджені окремо. Одним з рішень цієї проблеми, 

пропонованих ІТ-відділами, була спроба зібрати інформацію усіх систем в 

одному сховищі даних. Здавалося, ось-ось будуть створені загальноприйняті 

стандарти баз даних, але, на жаль, цього не відбулося. 

Наступним рішенням ІТ-відділів стало вилучення та синтез основної 

інформації з джерел даних. Проте, на жаль, багато засобів управління даними 

не здатні добре інтегрувати інформацію з різних джерел. Вони досить гнучкі та 

дозволяють вирішувати невеликий перелік проблем і завдань, пов’язаних зі 

специфічними бізнес-процесами на кшталт управління клієнтською базою або 

ланцюжком постачань. До того ж, системи управління даними, оптимізовані 

для обробки транзакцій, відрізняються від аналітичних систем управління 

даними. 
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Як наслідок, організаціям все більше потрібні потужні універсальні 

аналітичні засоби з великим набором нестандартних рішень, що задовольняють 

приватні потреби підприємства і сприяють одностайному прийняттю 

співробітниками підприємства одного єдино правильного і зваженого рішення. 

На відміну від спеціалізованих програм з їх характерними системами, 

інструменти, які підтримують відкриті стандартні архітектури, сумісні з усіма 

формами промислових стандартів. Інформаційні рішення можуть мати доступ 

до широкого спектра джерел даних у вихідному форматі будь-якої системи, 

крім того, вони незалежні від інших програмних, апаратних і мережевих 

систем. Сучасне програмне забезпечення дозволяє без особливих зусиль 

з’єднувати окремі рішення і вдосконалювати вже існуючі системи [134]. Таким 

чином, можна сміливо стверджувати, що настала ера масового застосування 

бізнес-аналітики. Інформаційні рішення дозволяють управлінським 

працівникам підприємств без особливих зусиль вирішувати чимало проблем 

організації.  

Програмні засоби обробки і аналізу даних створені для дослідження 

великих обсягів інформації, призначеної для комплексного аналізу, що виявляє 

приховані зв’язки, невідомі моделі, тренди, залежності або аномалії з метою 

вжиття запобіжних або логічних рішень. Ці засоби не тільки дозволяють 

констатувати наявність того чи іншого факту або проблеми, але і вказують на їх 

причини. Вони допомагають здійснювати точні прогнози. Програмні засоби 

нового покоління спрощують і раціоналізують час, відведений на підготовку 

даних, а також на процес їх аналізу. Їх важливість полягає в тому, що вони 

дозволяють перетворювати необроблені дані, які є в організації, в цінну 

інформацію. Ці засоби допомагають звичайним користувачам без особливих 

зусиль виконувати широкий спектр дій з аналізу даних і аналітичних 

алгоритмів (класична статистика, нейронні мережі, аналіз “дерева рішень”, 

регресійний аналіз, кластеризація), що раніше було під силу тільки 

професійним статистикам. Таким чином, в розпорядженні звичайного 

користувача тепер є засоби статистики та візуалізації, що допомагають 
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витягувати з величезних інформаційних сховищ базові відомості, знаходити в 

цих відомостях можливі змінні з метою отримання обґрунтованих даних і 

висновків. Отже, практичність програмних засобів обробки та аналізу даних 

нового покоління полягає в їх можливості забезпечувати найвищу ефективність 

у прийнятті рішень і, нарешті, відображати результати досліджень у формі 

готових моделей.  

На цю особливість сучасних інформаційних систем і вказує П. Друкер: 

“Що дійсно є новим, так це технічні можливості обробки даних. Тепер ми 

можемо швидко і дешево робити те, що ще кілька років тому було дуже 

трудомістким і дороговартісним. Сімдесят років тому введення системи 

нормативів часу на трудові рухи дозволило використовувати традиційний облік 

витрат. Сьогодні комп’ютери дозволяють вести облік за видами діяльності, без 

них він був би практично неможливим” [110, с. 17]. Але не це головне. Важливі 

не інструменти, а концепції, на яких вони ґрунтуються. Саме вони 

перетворюють розрізнені методи, використовувані для вирішення окремих 

завдань, в єдину інформаційну систему. А потім вже система дозволяє 

проводити діагностику компанії, розробляти її стратегію і приймати 

управлінські рішення. Ось це і є щось нове і зовсім інше розуміння ролі та мети 

використання інформації, згідно з яким інформація потрібна не для реєстрації 

того, що вже сталося, а для планування діяльності в майбутньому. Інакше 

кажучи, менеджери сьогодні працюють у напрямку до стратегічного 

інформаційного процесу. Такі можливості менеджерам і надають сьогодні 

сучасні концепції та моделі управління результативністю організацій.  

Як помічають автори збалансованої системи показників Р. Каплан і  

Д. Нортон, сьогодні багато компаній піддають перетворенням свої найбільш 

важливі бізнес-процеси. Їх зусилля зазвичай спрямовані на поліпшення 

операційних процесів, таких як розробка нових продуктів, обслуговування 

клієнтів, своєчасна доставка товару. Процес збору інформації на операційному 

рівні стосується кожного працівника і цілі колективи. Удосконалення поточних 

операційних процесів з метою вирішення стратегічних завдань – блискучий 
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приклад інформаційного зв’язку з однією петлею. Однак все частіше 

починають застосовувати збалансовану систему показників, для того щоб 

долучити аналіз виробництва і менеджменту до стратегічного процесу 

одержання інформації та забезпечити таким чином зворотний зв'язок з 

подвійною петлею як на корпоративному рівні, так і на рівні підрозділів. 

Ефективний стратегічний інформаційний процес складається з трьох 

основних компонентів: 

1. Загальна стратегічна концепція, яка відома всім співробітникам, що 

дозволяє кожному з них побачити свій персональний внесок в реалізацію 

стратегії. 

2. Зворотний зв’язок, що забезпечує збір інформації про перебіг 

реалізації стратегії і перевірку гіпотези про взаємозв’язок стратегічних цілей та 

ініціатив. 

3. Колективне рішення проблем на основі аналізу отриманих даних, яке 

дозволяє адаптувати стратегію до нових обставин [118, с. 229]. 

1. Загальновизнана стратегічна концепція. Система управління 

результативністю організації з опорою на збалансовану систему показників 

відображає загальновизнану бізнес-концепцію компанії. Цілі і показники 

системи прояснюють стратегію та інформують про неї всіх працівників 

організації. Загальне визнання концепції є стартом для стратегічного 

інформаційного процесу, оскільки в ній сформульовані результати, до 

досягнення яких прагне компанія. Крім цього, система управління 

результативністю визначає загальну модель виробничої діяльності компанії і 

проголошує цілісний підхід до узгодження зусиль кожного конкретного 

працівника з цілями бізнес-одиниці та корпорації загалом. Прийняті і зрозумілі 

усіма концепція та модель виробничої діяльності, вбудовані в збалансовану 

систему показників, є першим елементом стратегічного інформаційного 

процесу. 

2. Стратегічний зворотний зв'язок. Система стратегічного зворотного 

зв’язку повинна бути створена менеджерами для оцінювання життєздатності та 
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модернізації гіпотез, на базі яких формується стратегія бізнес-одиниці. 

Причинно-наслідкові зв’язки, що лежать в основі управління результативністю, 

дозволяють топ-менеджерам визначити короткострокові завдання, які 

якнайкраще відображають прогнозовані наслідки від можливих змін показників 

і чинників їх досягнення. Наприклад: 

 скільки часу буде потрібно на те, щоб удосконалення 

застосовуваних систем навчання та інформації призвело до виникнення у 

персоналу стійких навичок перехресних продажів нових продуктів клієнтам,  

 як вплинуло на ступінь задоволеності споживачів 10-відсоткове 

скорочення термінів своєчасної доставки продуктів,  

 який часовий розрив між поліпшенням якості та реакцією покупця, 

що виражається в розширенні клієнтської бази? 

Звичайно, менеджерам організацій задекларувати зазначене вище значно 

легше, ніж здійснити. Спочатку вплив будь-якого чинника на будь-який процес 

має бути суб’єктивно і якісно оцінений. Але спонукання менеджерів 

систематично думати про виконання стратегії призведе до  поліпшення системи 

управління результативністю на рівні операційних процесів.  

3. Колективне рішення проблем. Безперечно, зустрічі віч-на-віч на 

стратегічних нарадах є найважливішою умовою створення команди та 

колективного вирішення проблем, що є необхідним для стратегічного 

інформаційного процесу. Але під час типових нарад керівники часто лише 

підводять підсумки і пояснюють цифри. Нові технології допоможуть  

менеджерам зробити інформаційний процес більш ефективним, якщо перейти 

від дискретної інформації на рівні подій (на квартальних стратегічних нарадах) 

до безперервного інформаційного процесу. Програма Lotus Notes дозволяє 

організувати одночасну спільну роботу людей, постійно зайнятих питаннями, 

що викликають загальний інтерес і вимагають колективної відповідальності. 

Деякі компанії вже починають використовувати такий технологічний підхід до 

процесу менеджменту. Збалансована система показників (ЗСП) надає відмінну 

можливість застосування такої технології. Під час безперервного 
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інформаційного процесу від однобічного подання звіту та пояснення цифр 

менеджерам можна відмовитися. Все це вміщується в комп’ютерну систему і 

доступно кожному в будь-який зручний для нього час. Система дозволяє 

керівникам вести постійний заочний діалог про цифри та їх значення, а час, 

відведений для нарад, використовувати для вирішення проблем. 

Виникає запитання, яким чином проблеми, що обговорюються на 

стратегічних нарадах, допомагають менеджерам аналізувати і коригувати 

стратегію компанії? Припустимо, на одній з таких нарад топ-менеджери 

торговельного підприємства помітили, що зростання обсягу продажу товарів 

споживачеві (основний показник клієнтської складової) нижче очікуваного. 

Використовуючи схему причинно-наслідкових зв’язків, зазначених в ЗСП, 

менеджери насамперед спробують з’ясувати, чи вдалося вирішити визначені 

завдання з допомогою обраних чинників, чи доступні нові товари споживачу, 

чи пройшли працівники відповідне навчання, для того щоб успішно просувати 

їх на ринок і продавати. Але припустимо, що всі чинники спрацювали добре – 

працівники були перенавчені, інформаційні системи доступні, а нові продукти і 

послуги розроблені та впроваджені вчасно. В цьому випадку низькі продажі 

свідчать про те, що стратегія торговельного підприємства нежиттєздатна. 

Необхідно терміново вживати заходів, і один з них – інформаційний процес з 

подвійною петлею. Менеджери повинні серйозно обговорити, наскільки їх 

загальне уявлення про ситуацію на ринку, споживчі цінності пропозицій 

клієнтам, стратегії конкурентів і внутрішні можливості відповідає дійсності. В 

результаті стане зрозуміло, чи варто вносити зміни в стратегію стосовно нових 

даних про стан ринку, переваг клієнтів і внутрішніх резервах. 

Таким чином збір даних, перевірка гіпотез, аналіз, стратегічний 

інформаційний процес і коректування стратегічного курсу є основними 

передумовами успішної реалізації стратегії компанії. І в цьому сенсі 

збалансована система показників є центральною ланкою в стратегічній системі 

менеджменту. Незалежно від того, яке рішення буде прийнято (підтвердити 

стратегію, видозмінити її або повністю оновити), збалансована система 
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показників стане передумовою успішного стратегічного (на основі подвійної 

петлі) інформаційного процесу, на базі якого топ-менеджери отримають 

відповідну інформацію про життєздатність і дієвість стратегії компанії. 

Можливий і зворотний інформаційний цикл, коли модифікована стратегія 

переводиться в площину оновлених цілей і показників збалансованої системи. 

Ми поділяємо наукові погляди сучасних вчених на значимість 

інформаційного стратегічного процесу у забезпеченні результативної стратегії 

організації. Як зазначають автори збалансованої системи показників, 

інформаційний стратегічний процес є найбільш інноваційним компонентом 

стратегічного менеджменту організації, оскільки надає можливість отримання 

інформації на вищому організаційному рівні [110, 118, 120]. Процес 

починається з уточнення загального бачення стратегії, якого дотримуються усі 

топ-менеджери. Система показників сприяє перетворенню переводу складних, а 

часто незрозумілих понять в чіткі ідеї, які спрямовують всіх на досягнення 

встановлених цілей, допомагає кожному зрозуміти його роль в цьому процесі, 

визначити чинники отримання результатів і відповідні ініціативи. І нарешті, 

збалансована система показників сприяє створенню команди – вона формується 

і служить для контролю виконання завдань, перевірки гіпотез і отримання 

інформації на основі подвійної петлі одним і тим же колективом менеджерів. 

Отже, стратегічний інформаційний процес – це одна з основних передумов 

успішної реалізації стратегії та результативності організації. 

Таким чином, систематизовані та обґрунтовані ключові елементи 

інформаційно-комунікаційного механізму управління результативністю 

стратегії організації: інформаційна підсистема, аналітичні програмні додатки, 

методи поширення інформації, технологія управління даними, інфраструктурна 

технологія, інформаційний процес з подвійною петлею. Синергетичний ефект 

застосовування новітніх інструментів і технологій інформаційно-

комунікаційного механізму в сучасних моделях та концепціях менеджменту – 

досягнення результативності організації. 
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Висновки до розділу 4 

1. Успішний розвиток сучасних вітчизняних організацій і підприємств 

вимагає від менеджменту розробки та виконання стратегії організації. На жаль, 

в багатьох вітчизняних організаціях чітко вираженої стратегії немає зовсім, а 

там, де загальна стратегія все ж таки існує, здебільшого вона не виконується. 

Сьогодні брак стратегії унеможливлює успіх організації в довгостроковій 

перспективі. Дослідженням виявлено та систематизовано основні проблеми та 

специфічні бар’єри, які виникають на шляху реалізації стратегії організації та 

зумовлені недоліками традиційної системи управління. Доведено, виявлені 

проблеми та бар’єри можна подолати шляхом інтеграції методології управління 

результативністю в нову систему стратегічного менеджменту.  

2. Рушійним механізмом та інтегруючою системою стратегічного 

управління й щоденних оперативних дій персоналу є система управління 

результативністю організації. Система трансформує місію організації в основні 

стратегічні напрямки розвитку, формулює стратегічні цілі та визначає основні 

фактори досягнення успіху, які доводяться до відома всіх співробітників. 

Управління результативністю орієнтує менеджмент і групи працівників на 

створення вартості та створює таку ділову атмосферу, в якій менеджери і 

персонал виявляють справжню зацікавленість в досягненні результатів. 

Стратегічне планування і карти показників результативності перетворюють 

стратегію в справу кожного працівника.  

3. Трансформація стратегії в короткочасні оперативні цілі відіграє 

найважливішу роль в її реалізації й повинна бути точною і строго 

контрольованою. Якраз система управління результативністю організації 

забезпечує дієвий зворотний зв’язок, що вимагає від менеджерів проведення не 

лише тактичних операційних нарад, але й стратегічних. Найважливіше в 

стратегії те, яким чином організація зможе досягти визначених цілей, а також 

розуміння проблем, з якими вона зіткнулася. Система управління 

результативністю допомагає менеджерам заздалегідь розпізнати, а отже, і більш 

оперативно відреагувати на непомітні зміни шляхом підбору і реалізації 
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відповідної політики.  

4. Доведеними перевагами системи управління результативністю є 

інтеграційний процес планування, розподілу ресурсів і складання бюджету, 

основою якого є збалансована система показників. Цикл управління 

результативністю об’єднує процеси планування і виконання стратегії 

організації. Методологія управління результативністю підвищує 

передбачуваність результатів, прояснює зв’язок між стратегічними, 

операційними і фінансовими цілями, робить їх зрозумілими для менеджерів і 

груп працівників. Ця методологія дає можливість кількісно оцінити 

результативність планування витрат за допомогою ключових показників 

результативності. 

5. Система управління результативністю як інструмент виконання 

стратегії організації є динамічною і складається з трьох основних елементів: 

фокусування, зворотного зв’язку, співпраці. Процес управління стратегією 

починається з вибору і концентрації і продовжується повідомленням цієї 

стратегії працівникам. Головна умова цієї системи – працівники здатні 

ефективно працювати в напрямку реалізації стратегії, якщо вони чітко її 

уявляють, і розуміють, як сприяють її втіленню. Стратегічна зрозумілість 

необхідна для того, щоб передбачати зміни, і діяти профілактично. Причому 

роз’яснення стратегії передбачає зворотний зв’язок, тлумачення і мотивацію. 

Співпраця менеджерів і працівників набуває форми колективного діалогу.  

6. Доведено системний взаємозв’язок стратегічних карт і карт 

показників з методологією управління результативністю у виконанні стратегії 

організації. Стратегічні карти поширюють стратегію серед працівників 

підприємства та переносять її на операційний рівень, описуючи планові та 

поточні результати, на основі чого визначається відповідальність кожного 

працівника за реалізацію стратегії організації. Вони є інструментом як 

стратегічного, так і операційного управління індивідуальною та груповою 

результативністю. Стратегічні карти мають і певний кумулятивний ефект. З їх 

допомогою можна точніше оцінити результативність вжитих заходів як на рівні 
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підприємства загалом, так і на рівні окремого працівника.  

7. Карти показників містять ключові вимірники результативності та 

ознайомлюють працівників зі стратегічними цілями в доступному для них 

вигляді, гарантують, що бачення і програми, розроблені на вищому рівні, 

будуть реалізовані ними. Вони є головними в повідомленні стратегії і повинні 

викликати довіру, що забезпечується відповідністю поведінки винагородам. Ці 

інструменти управління допомагають значній оптимізації процесу визначення 

показників результативності та управлінню ними, а також допомагають 

вирішити внутрішньо-організаційні проблеми. Карти показників сприяють 

обліку найбільш важливих для успіху організації функцій і процесів. Лінійним 

менеджерам варто сфокусуватися на кількох найбільш важливих показниках 

результативності для різних команд співробітників.  

8. Стратегічні карти і карти показників є досконалими засобами для 

визначення впливу операцій і тактик на підтримку стратегії. За їх допомогою 

менеджери встановлюють тісні взаємозв’язки між найбільш важливими 

областями стратегії та оцінкою результативності організації. Це відбувається за 

допомогою чіткого визначення декількох стратегічних цілей (стратегічних 

фокусних областей) стратегічного плану, встановлення причинно-наслідкових 

зв’язків між ними, повідомлення показників працівникам, увідповіднення їх 

поведінки зі стратегічними цілями. Ці інструменти управління втілюють 

стратегічні прагнення організації і повідомляють працівникам як стратегічні 

цілі, так і важливі критерії успіху – стратегічні, тактичні або операційні. 

9. Методологія управління результативністю стимулює працівників 

самостійно визначати особисті цілі, узгоджуючи їх з цілями організації і 

розробляти особисту карту збалансованих показників. Ця карта покликана 

повідомляти корпоративні цілі всім співробітникам організації та містить три 

рівні інформації: корпоративні завдання, показники і цілі; цілі структурних 

одиниць; командні (індивідуальні) завдання та ініціативи. Особиста карта може 

бути вбудована як процес управління результативністю на рівні окремого 

працівника, команди, структурного підрозділу або всієї організації. Ці 
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інструменти управління у їх діалектичному взаємозв’язку допомагають 

узгодити трудову діяльність окремого працівника із загальною стратегією 

організації. Синергетичним ефектом від впровадження інструментів 

збалансованої системи показників та методології управління результативністю 

є відповідна поведінка працівників та їх груп, спрямована на виконання 

стратегії організації.  

10. Для виконання стратегії організації менеджерам необхідна цілісна 

інформаційна система, яка повинна змушувати їх критично оцінювати свої 

гіпотези. Вона має не підтверджувати ці припущення, а спонукати менеджерів 

ставити правильні питання. Дослідженням доведено, що в інформаційний 

системі виконання стратегії організації визначальним є постійний зворотний 

зв’язок з подвійною петлею. Стратегічний зворотний зв’язок забезпечує збір 

інформації про перебіг реалізації стратегії і перевірку гіпотези про 

взаємозв’язок стратегічних цілей та ініціатив. Причинно-наслідкові зв’язки, що 

лежать в основі управління результативністю, дозволяють топ-менеджерам 

встановити короткострокові завдання, які якнайкраще відображають 

прогнозовані наслідки від можливих змін показників і факторів їх досягнення. 

11. Сучасне призначення інформації – планування діяльності в 

майбутньому, інакше кажучи, менеджери сьогодні працюють у напрямку 

стратегічного інформаційного процесу. Такі можливості менеджерам і надають 

сьогодні новітні концепції та моделі управління. Концепції управління та 

інструменти управління залежать одне від одного, зміна одного призводить до 

зміни іншого. Доведено, що ефективний стратегічний інформаційний процес 

складається з трьох основних компонентів: загальна стратегічна концепція, 

зворотний зв’язок, колективне вирішення проблем. Загальне визнання 

концепції є стартом для стратегічного інформаційного процесу, оскільки в ній 

сформульовані результати, до досягнення яких прагне організація.  

12. Методи поширення інформації і координації дій під час реалізації 

стратегії переважно визначаються формальною структурою і культурою 

організації. Інформація необхідна для управління результативністю 
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поповнюється з систем управління базами даних – Oracle Financials, Siebel CRM 

call center, SAP materials management, PeopleSoft human resources. Засоби 

управління даними інтегрують інформацію з різних джерел, керуючи 

внутрішньою логічною моделлю даних і метаданими. Використання 

програмних аналітичних засобів дозволяє керівникам виявити непомітні 

тенденції, перевірити різні гіпотези, оцінювати результати моделювання різних 

сценаріїв розвитку ситуації і проводити аналіз чутливості. Програмні 

аналітичні засоби безпосередньо забезпечують користувачів ключовими 

показниками і спеціалізованою інформацією. 
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РОЗДІЛ 5 

ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ 

ТОРГОВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ПІДПРИЄМСТВ 

 

5.1. Передумови та фактори управління результативністю 

торговельних організацій і підприємств в Україні 

 

Торгівля є однією з найкрупніших галузей національної економіки будь-

якої країни як за обсягом діяльності, так і за чисельністю зайнятих в ній 

працівників, а торговельні підприємства – наймасовішими. Сьогодні у сфері 

торгівлі функціонує  майже половина усіх суб’єктів господарювання в Україні, 

які генерують 20,4% загальної доданої вартості та працює 20,7% зайнятих 

працівників, з яких – 8,4% на підприємствах роздрібної торгівлі. Саме торгівля 

забезпечує підтримку вітчизняних товаровиробників, сприяє підвищенню 

конкурентоспроможності підприємств, забезпечує наповнення бюджету країни, 

підтримує збалансованість виробництва і споживання, формує частку валової 

доданої вартості країни, забезпечує матеріальний і культурний рівні людини, 

сприяє підвищенню якості життя [395].  

Впродовж останнього десятиліття активізувався розвиток роздрібних 

торговельних мереж, які забезпечили споживачам можливість швидко, зручно і 

з мінімальними витратами часу купувати потрібні товари в умовах вільного 

вибору і широкого асортименту в необхідній кількості. Крім того, мережеві 

магазини, як правило, розміщуються недалеко від місця проживання або роботи 

і працюють майже цілодобово. Підприємства роздрібної торгівлі в Україні 

мають можливість для подальшого підвищення результативності та 

ефективності своєї діяльності, поліпшення якості торговельного 

обслуговування.  

Сучасний стан розвитку внутрішньої торгівлі України характеризується 

суперечливими тенденціями, що формуються під впливом нових векторів 

інтеграції та інтернаціоналізації. З одного боку, ця галузь національної 
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економіки розширює масштаби діяльності, зберігає високі темпи розвитку, 

нарощує ресурсний потенціал, активізує участь у формуванні ВВП і виступає 

вагомим фактором макроекономічного зростання. З іншого боку – у внутрішній 

торгівлі України накопичуються суттєві негативні явища і складні проблеми: 

розбалансований процес еквівалентного обміну, надмірна експансія імпорту і 

масштабів інтернаціоналізації об’єктів торгівлі, зруйнована оптова торгівля, 

висока диференціація територіально-регіонального розміщення торговельних 

мереж, низька ресурсовіддача і результативність функціонування. Все це 

потребує обґрунтування концептуальних засад і стратегічних інноваційних 

напрямів підвищення результативності її функціонування та ефективного 

розвитку [6]. 

Впровадження системи управління результативністю торговельних 

організацій і підприємств в Україні вимагає дослідження передумов і факторів 

розвитку внутрішньої торгівлі як галузі національної економіки  

Українські вчені та науковці, виокремлюють декілька інституційних 

передумов результативного функціонування сучасного споживчого ринку 

України:  

 наявність певної кількості домогосподарств (домашніх господарств, 

сімей, індивідів), спроможних купувати споживчі продукти для кінцевого 

споживання;  

 бажання цих домогосподарств придбати запропоновані продукти 

(наявність позитивних споживчих настроїв);  

 наявність у домогосподарств можливості придбати споживчі 

продукти за запропонованою ціною (платоспроможний попит);  

 наявність продавців, які можуть запропонувати споживчі продукти з 

певним рівнем споживчих характеристик (очікуваний рівень якості); 

 достатня кількість посередників та об’єктів інфраструктури 

(магазинів, супермаркетів, закладів ресторанного господарства, транспортних 

та логістичних компаній). 
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Вивчення динаміки основних соціально-економічних показників 

національної економіки України за 2007-2018 рр. (Додаток Ж) чітко відображає 

усі кризові ситуації у державі: після кризи 2008 р. у 2009 р. відбувся значний 

спад у розвитку усіх основних соціально-економічних показників національної 

економіки України; неграмотна економічна політика та розкрадання економіки 

під час правління президента В. Януковича знайшло відображення у 

постійному спаді цих показників протягом 2011-2013 рр.; початок війни у 

країні у 2014 р. охарактеризувався ще більшим спадом економіки і тільки у 

2016 р. почалося відносно стійке постійне зростання у динаміці основних 

соціально-економічних показників, тим самим вказуючи на покращення 

економічної ситуації в Україні (рис. 5.1). 

 
Рис. 5.1. Індекси основних соціально-економічних показників національної 

економіки України протягом 2007-2018 рр. 

(побудовано автором за даними [395]) 

Графічне відображення динаміки економічних показників свідчить про 

доволі чітку синхронізацію у динаміці цих показників. Зокрема, на рис. 5.2 

наочно зображено цю синхронну поведінку протягом 2008-2018 рр. таких 

показників як ВВП та ВВП у сфері торгівлі [395]. Щодо динаміки частки ВВП 
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оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів 

у загальному обсязі ВВП України у 2007-2018 рр. спостерігаємо коливання 

значення цієї частки від 13 до 15 % (рис. 5.3). 

Рис. 5. 2. Індекси ВВП України та внутрішньої торгівлі  протягом 2007-2018 рр. 
(побудовано автором за даними [395]) 

У 2009-2014 рр. частка ВВП торгівлі у загальному обсязі ВВП України 

коливалася в межах від 14,2% до 14,7 %, з 2015 р. – у межах від 13,2 % до 13,8 

%, що свідчить про незначне зниження цієї частки і зменшення вкладу 

торговельного обороту у загальний ВВП та зростання вкладу інших галузей у 

розвиток національної економіки.  

Рис. 5.3. Частка ВВП підприємств внутрішньої торгівлі у загальному обсязі 
ВВП України у 2007-2018 рр. 

(побудовано автором за даними [395]) 
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Значення коефіцієнта лінійного рівняння тренду частки ВВП оптової та 

роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів у 

загальному обсязі ВВП України за даними 2007-2018 рр. (ỹt = - 0,2106 t + 

15,971) показує, що ця частка щорічно зменшується у середньому на 0,21 %. 

Варто зауважити, що у передкризовий період у 2007 р. частка ВВП торгівлі у 

загальному обсязі ВВП України становила 17,78 %, що вказує на доволі сильний 

вплив торговельної галузі на розмір ВВП у той період і нижчий рівень розвитку 

інших економічних галузей. Втім, частка торгівлі у формуванні ВВП України є 

нижчою, ніж у таких країнах, як Росія (19-20%), Польща (18-19%). 

Загалом за збільшенням розміру ВВП оптової та роздрібної торгівлі; 

ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів на 1 млн. грн. спостерігається 

збільшення розміру ВВП України на 7,83 млн. грн. у середньому (згідно з 

рівнянням парної лінійної регресії ỹ = 7,83х - 170377 (рис. 5.4).  

 

 
Рис. 5.4. Залежність ВВП України від ВВП оптової та роздрібної торгівлі; 

ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів за даними 2007-2018 рр. 

(побудовано автором за даними [395]) 

 

Значення R²= 0,995 свідчить про високу статистичну достовірність цієї 
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y = 7,8304x - 170377
R² = 0,9949

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000

В
В

П
 У

кр
аї

ни
, м

лн
 г

рн

ВВП торгівлі, млн грн



351 
 

 

Графічний аналіз динаміки чистого прибутку (збитку) підприємств 

внутрішньої торгівлі України за 2010-2017 рр. (рис. 5.5) вказує на переважну 

збитковість, особливо у період 2012-2015 рр. Найбільших збитків зазнали 

підприємства торгівлі у 2014-2015 рр., особливо середні, малі та 

мікропідприємства. 

 
 
Рис. 5.5. Чистий прибуток (збиток) підприємств внутрішньої торгівлі України з 

розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2010-2017 рр.  

(побудовано автором за даними [395]) 
 

Ситуація щодо динаміки чистого прибутку (збитку) загалом по галузі 

КВЕД G є характерною і для всіх складових цієї галузі (G 45 – Оптова та 

роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт; G 

46 – Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та 

мотоциклами; G 47 – Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними 

засобами та мотоциклами) (рис. 5.6).  

У 2016-2017 рр. спостерігається зростання прибутковості для усіх 

торговельних галузей, крім роздрібної торгівлі великих підприємств. На нашу 

думку, така ситуація зумовлена тим, що значна частина діяльності великих 

підприємств торгівлі (торговельних мереж) проходить через офшори, де осідає 
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недоотримання частини єдиного соціального внеску. Відповідно абсолютно успішне 

торговельне підприємство за фінансовим обліком та звітністю виглядає збитковим.  

 

 

 

 
Рис. 5.6. Чистий прибуток (збиток) підприємств України з розподілом за 

видами економічної діяльності та на великі, середні і малі у 2010-2017 рр.  

(побудовано автором за даними [395]) 
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Також, варто погодитися з думкою експертів, що значні обсяги діяльності 

торговельних підприємств знаходяться в тіні, поширеною є практика завищення 

витрат, неповне відображення всіх доходів. Водночас аналіз динаміки структури 

прибуткових і збиткових підприємств торгівлі показує, що частка підприємств, 

які одержали прибуток, є вищою від частки підприємств, які отримали збиток 

впродовж 2010-2017 рр. (рис.5.7). 

Рис. 5.7. Структура підприємств внутрішньої торгівлі України за прибутковістю 
(збитковістю) протягом 2010-2017 рр. (побудовано автором за даними [395]) 
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порівняння: у 2016 р. 832 млн. грн. – прибутків і 2748 млн. грн. збитків відповідно) 

(табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 

Чистий прибуток (збиток) торговельних підприємств за 2010-2017 роки 

Роки 

Фінансовий 
результат 
(сальдо), 
 млн. грн 

Підприємства, які одержали 
прибуток 

Підприємства, які одержали 
збиток 

у % до 
загальної 
кількості 

підприємств 

фінансовий 
результат, 
млн. грн 

у % до 
загальної 
кількості 

підприємств 

фінансовий 
результат, 
млн. грн 

2010 7547,4 60,3 36072,4 39,7 28525,0 

2011 12070,8 64,6 40357,5 35,4 28286,7 

2012 210,6 64,0 35498,4 36,0 35287,8 

2013 -13248,5 65,9 29721,2 34,1 42969,7 

2014 -133219,4 65,6 27825,7 34,4 161045,1 

2015 -88161,0 75,7 48155,0 24,3 136316,0 

2016 -4841,8 75,4 62762,9 24,6 67604,7 

2017 25874,2 74,9 75740,6 25,1 49866,4 
За період з 2008 р. по 2017 р. рівень рентабельності операційної 

діяльності великих та середніх підприємств по торгівлі завжди був вищим, ніж 

рівень рентабельності загалом по національній економіці (рис. 5.8).  

 
Рис. 5.8. Рентабельність операційної діяльності великих та середніх 

підприємств загалом по національній економіці та торгівлі за 2008-2017 рр.  
(побудовано автором за даними [395]) 
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Тільки у період гострих криз у державі (як політичної, так і фінансово-

економічної) у 2008 р. і 2014-2015 рр. рівень рентабельності торгівлі був 

нижчим (табл. 5.2). Такий стан відображає швидке реагування (як позитивне, 

так і негативне) торговельної економічної галузі на соціально-економічні зміни 

у державі. 

Таблиця 5.2 

Рентабельність операційної діяльності великих і середніх торговельних 

підприємств за 2010-2017 роки 

(побудовано автором за даними [395]) 

(млн. грн.) 

Роки 

Усього (загалом по національній 
економіці) 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 

Результат 
від 

операційної 
діяльності 

Витрати 
операційної 
діяльності 

Рівень 
рентабельності 
(збитковості), 

% 

Результат 
від 

операційної 
діяльності 

Витрати 
операційної 
діяльності 

Рівень 
рентабельності 
(збитковості), 

% 
2008 87232,8 2231351,1 3,9 –544,8 280632,6 –0,2 

2009 66978,3 2000862,1 3,3 10803,7 237646,3 4,5 

2010 100799,5 2494800,5 4,0 24843,8 253831,4 9,8 

2011 186600,8 3167959,7 5,9 45928,8 305992,0 15,0 

2012 146404,8 2938536,6 5,0 30074,0 246734,9 12,2 

2013 108626,3 2790647,9 3,9 23398,3 230372,1 10,2 

2014 -133698,7 3296514,5 -4,1 -51466,2 400772,3 -12,8 

2015 42155,2 4149202,2 1,0 -4264,9 472629,5 -0,9 

2016 315184,7 4258442,3 7,4 59328,0 376671,0 15,8 

2017 439488,1 4984169,5 8,8 77078,5 409128,0 18,8 
2018 (по 
вересень) 244695,1 3084868,7 7,9 52224,4 253068,7 20,6 

 

У період 2016-2018 рр. спостерігаємо стійку тенденцію до підвищення 

рівня рентабельності операційної діяльності великих і середніх торговельних 

підприємств з 15,8% у 2016 р. до 20,6% у 2018 р., що свідчить про потенційні 

зовнішні можливості забезпечення їх результативності та ефективності на 

перспективу. Варто зауважити, що рівень рентабельності торговельних 
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підприємств більше ніж удвічі перевищує значення цього показника загалом по 

національній економіці протягом 2016-2018 рр., що ще раз підтверджує про 

позитивні тенденції результативного та ефективного розвитку. 

Проаналізуємо формування чистого доходу підприємств України за 

видами економічної діяльності. У 2012-2018 рр. частка чистих доходів, 

отриманих у торговельній сфері, у чистих доходах, отриманих у національній 

економіці загалом, коливається в межах від 35% до 38% (табл. 5.3).  

Таблиця 5.3 

Частка чистих доходів у сфері торгівлі у чистих доходах національної 

економіки у 2012-2018 рр. 

(побудовано автором за даними [395]) 

(%) 

Роки 
Чистий доход від реалізації 

продукції(товарів, робіт, послуг) 
та чисті зароблені страхові премії 

Інші операційні  
доходи 

Інші доходи 
Разом  

чисті доходи 

2012 38,3 22,7 24,3 36,1 

2013 40,1 18,1 23,7 37,8 

2014 40,8 25,2 19,3 37,6 

2015 38,5 24,2 18,8 35,2 

2016 39,2 23,5 16,3 37,1 

2017 40,0 20,1 19,4 38,2 

2018 39,1 26,0 20,0 37,8 

 

Складові чистих доходів, які формують чисті доходи загалом, мали 

структурну частку за відповідними статтями доходів за цей період: чистий 

доход (виручка) від реалізації продукції та чисті зароблені страхові премії – 38-

41 %, інші операційні доходи –18-26 %, інші доходи – 16-24 %. 

Тенденція зміни частки чистих доходів загалом, отриманих у 

торговельній сфері, щодо чистих доходів, отриманих у національній економіці, 

співпадає з характером зміни за досліджуваний період частки чистого доходу 

(виручки) від реалізації продукції та чистих зароблених страхових премій (рис. 
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5.9). Водночас характер поведінки частки інших доходів та інших операційних 

доходів у торговельній галузі щодо національної економіки має несуттєвий 

вплив на загальну тенденцію розвитку та структуру чистих доходів разом. 

 
Рис. 5.9. Частка чистих доходів у сфері торгівлі у чистих доходах національної 

економіки у 2012-2018 рр.  

(побудовано автором за даними [395]) 

Проведемо аналіз складових чистого доходу загалом, їх структурної 

частки, яка формує цей чистий дохід разом по всій національній економіці та по 

торговельній галузі зокрема. Беззаперечно, основним складником, який формує 

чистий дохід, є чистий дохід від реалізації продукції( товарів, робіт, послуг) та 

чисті зароблені страхові премії (рис. 5.10).  

За період 2012-2018 рр. частка чистого доходу від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) та чистих зароблених страхових премій у чистих 

доходах разом коливається в межах від 81% до 92%, частка інших операційних 

доходів – в межах від 5% до 11 %, частка інших доходів – від 3% до 8%. Варто 

зауважити, що нехарактерно великою (інші операційні доходи) або меншою 

(чистий доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та чисті зароблені 

страхові премії) була частка складових чистого доходу загалом у 2014-2015 рр.  
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Рис. 5.10. Структура чистих доходів національної економіки у 2013-2018 рр. 

(побудовано автором за даними [395]) 
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Дослідження характеру основної тенденції зміни структурних часток 

чистого доходу з 2012 р. по 2018 р. на основі лінійного рівняння тренду 

виявило, що за досліджуваний період: частка чистого доходу від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) та чистих зароблених страхових премій у 

чистих доходах зростала у середньому на 1,04% (y = 1,041x + 82,699, R² = 

0,303); частка інших операційних доходів не мала статистично достовірної 

тенденції розвитку   (y = -0,404x + 9,151, R² = 0,169); частка інших доходів у 

чистих доходах разом знижувалася щорічно на 0,64% у середньому  (y = -0,637x 

+ 8,150, R² = 0,449).Аналогічний структурний аналіз, проведений для 

підприємств внутрішньої торгівлі теж вказує, що основним складником 

формування чистих доходів у цій галузі є чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) та чисті зароблені страхові премії (рис. 5.11).  

Водночас потрібно зауважити, що цей складник має набагато суттєвіший 

внесок у формуванні чистих доходів торговельної галузі: за період 2012-2018 

рр. частка чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та 

чистих зароблених страхових премій у чистих доходах торговельної галузі 

коливається в межах від 88% до 95%, частка інших операційних доходів – в 

межах від 3% до 8%, частка інших доходів – від 1% до 4%. Також потрібно 

відмітити, що у 2014-2015 рр. частка інших операційних доходів у чистих 

доходах загалом є більшою порівняно з іншими роками. 

Дослідження характеру основної тенденції зміни структурних часток 

чистого доходу у галузі торгівлі з 2012 р. по 2018 р. на основі лінійного 

рівняння тренду виявило, що за досліджуваний період частки чистого доходу 

від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і чистих зароблених страхових 

премій у чистих доходах (y = 0,696x + 89,415, R² = 0,296) та інших операційних 

доходів (y = -0,207x + 5,539, R² = 0,065) не мали суттєвої достовірної тенденції 

розвитку. Тільки частка інших доходів у чистих доходах разом у торгівлі 

знижувалася щорічно на 0,49 % у середньому (y = -0,489x + 5,046, R² = 0,718). 
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Рис. 5.11. Структура чистих доходів оптової та роздрібної торгівлі; ремонту 

автотранспортних засобів і мотоциклів у 2013-2018 рр. 

(побудовано автором за даними [395]) 
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Товарооборот виступає основною категорією операційної діяльності 

торговельного підприємства, відображаючи важливий кінцевий результат його 

господарської діяльності, поряд із такими показниками, як дохід (виручка) від 

реалізації продукції, дохід( виручка) від надання послуг, дохід (виручка) від 

виконання робіт. Тобто товарооборот є основним (ключовим) фактором 

забезпечення необхідного обсягу прибутковості торговельного підприємства 

[55]. В сучасних ринково-економічних умовах товарооборот має залежний 

характер відносно прибутку підприємства від торговельної діяльності. Розвиток 

оптового та роздрібного товарообороту підприємств оптової та роздрібної 

торгівлі впродовж 2007-2018 років демонструє рис. 5.12.  

 

 
Рис. 5.12. Оптовий та роздрібний товарооборот підприємств оптової та 

роздрібної торгівлі впродовж 2007-2018 років 
(побудовано автором за даними [395]) 

Результативність та ефективність функціонування та розвитку сучасних 

торговельних організацій і підприємств визначається дією низки факторів, 

врахування та прогнозування яких є необхідною умовою та важливою 

складовою професійного менеджменту. Зважаючи на динамічність і 

турбулентність навколишнього середовища діяльності неможливо управляти 

результативністю підприємства, не враховуючи змін зовнішніх і внутрішніх 

факторів. Стратегічний підхід до управління підприємством, як відкритою 
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системою, передбачає орієнтацію його діяльності при змінних умовах 

зовнішнього середовища. Тому їх розуміння дає можливість менеджменту 

виробити стратегію і тактику поведінки, які спрямовані на забезпечення 

результативності як в короткостроковому періоді, так і в довгостроковій 

перспективі (Додаток З). 

Результати дослідження консалтингової компанії Мс-Kinsey показують, 

що результативність діяльності сучасних підприємств на 1/3 частину залежить 

від впливу зовнішніх факторів і на 2/3 від внутрішніх. Для забезпечення 

результативної діяльності на ринку менеджменту торговельного 

підприємства потрібно мати чітке уявлення про стан навколишнього 

середовища в досліджуваному періоді, а також про ймовірний його стан у 

майбутньому.  

До питання дослідження взаємозв’язку між торговельним 

підприємством та навколишнім середовищем варто підходити з точки зору 

структурування проблеми. В економічній науковій літературі не має єдиної 

думки щодо структуризації середовища функціонування підприємства в 

ринкових умовах діяльності. Проте найбільш поширеним є науковий підхід, 

який розглядає навколишнє середовище діяльності торговельного 

підприємства як взаємодію його внутрішнього і зовнішнього середовищ. 

Зовнішнє середовище торговельного підприємства утворюють фактори прямої 

і непрямої дії. Фактори прямої дії: споживачі, постачальники, конкуренти, 

громадські організації, механізм державного регулювання торговельної 

діяльності. Фактори непрямої дії: економічні, політичні, міжнародні, НТП, 

соціально-культурні чинники, екологічні. Фактори прямої безпосередньої дії є 

частково регульованими з боку менеджменту торговельного підприємства, а 

фактори непрямої дії – не піддаються регулюванню з боку менеджменту 

торговельного підприємства.  

Оскільки торговельні підприємства, як і всі інші, є організаціями 

(системами), створеними людьми, то внутрішнє середовище їх формується 

внаслідок прийняття і реалізації управлінських рішень, тобто внутрішні змінні 
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підприємства є регульованими параметрами. Разом з тим, частина внутрішніх 

змінних не піддається безпосередньому контролю з боку керівництва, тобто 

задається в результаті впливу зовнішнього середовища. Це фактори, в 

основному, соціального характеру, але ними можуть бути і технологічні чи 

організаційні чинники. Внутрішнє середовище має декілька зрізів, кожен з яких 

включає набір основних процесів і елементів, стан яких визначає потенціал і 

можливості підприємства (Додаток І). Результати проведеного нами 

кореляційного аналізу впливу низки основних факторів зовнішнього 

середовища на рівень товарообороту торговельних підприємств, за допомогою 

інформаційних технологій Excel, наведено в табл. 5.4.  

Таблиця 5.4 
Залежність обсягу товарообороту торговельних підприємств від зміни  

основних зовнішніх факторів (побудовано автором за даними [395]) 
(коефіцієнти) 
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Обсяг реалізації в торгівлі 1,00          
ВВП 0,98 1,00         
Доходи населення 0,93 0,97 1,00        
Витрати населення 0,93 0,97 1,00 1,00       
Обсяг імпорту -0,67 -0,74 -0,62 -0,65 1,00      
Середня заробітна плата 0,97 0,99 0,99 0,99 -0,72 1,00     
Загальний обсяг заробітної 
плати 0,90 0,94 1,00 0,98 -0,59 0,96 1,00    

Прибуток та сукупний дохід 0,97 0,99 0,96 0,97 -0,74 0,98 0,93 1,0
0   

Доходи від власності 0,23 0,38 0,52 0,51 0,01 0,42 0,58 0,3
3 

1,0
0  

Соціальна допомога 0,91 0,92 0,97 0,96 -0,54 0,94 0,97 0,9
2 

0,5
1 1,0 
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Результати кореляційного аналізу свідчать про пряму сильну залежність 

обсягу товарообороту від всіх обраних нами показників, окрім доходів населення 

від власності. Причиною цього є непостійність таких доходів та їх незначна частка 

в сукупних доходах населення. Найвищі значення коефіцієнтів кореляції 

засвідчують найбільшу залежність обсягу товарообороту від рівня ВВП та 

середньої заробітної плати. Значний ріст заробітної плати за останні роки та 

перспективи її зростання дають підстави менеджменту торговельних підприємств 

очікувати на підвищення результативності торговельної діяльності в майбутньому. 

Слабший зворотний зв’язок рівня товарообороту простежується від 

частки імпорту. Ріст частки імпортних товарів на ринку призводить до 

підвищення середніх цін на товари, зниження купівельної спроможності 

населення, що негативно позначається на результативності торговельної 

діяльності. За даними Державної служби статистики України впродовж 2007-

2017 років спостерігаємо зниження частки продажу підприємствами роздрібної 

торгівлі товарів, які вироблені на території України. Так, впродовж 

аналізованого періоду частка реалізації імпортних товарів зросла на 12,2%, і у 

2017 р. досягла 52,3% (рис. 5.13)  

 
Рис. 5.13. Частка продажу підприємствами роздрібної торгівлі товарів  

вітчизняного виробництва (побудовано автором за даними [395]) 
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Варто відзначити і негативні тенденції структурних змін товарного 

асортименту. Зниження частки продовольчих товарів вітчизняного виробництва 

на 6%, і частки непродовольчих товарів на 20,3% свідчить про низький рівень 

використання ресурсного потенціалу національної економіки України.  

На думку провідного українського науковця О. Пустовойта розвиток 

структури товарного виробництва в Україні варто здійснювати за допомогою 

середньо- та довгострокових державних проектів з випуску певних нових видів 

товарів і послуг. Проекти варто сконцентрувати за такими пріоритетними 

напрямами. Напрям перший – імпортозаміщення. Процес імпортозаміщення 

доцільно поширити лише на найбільші ринки закордонної продукції, яку 

можуть виробляти вітчизняні підприємства і на закупівлю якої витрачаються 

великі обсяги іноземної валюти. Напрям другий – розширення асортименту та 

обсягу випуску товарів і послуг за рахунок поглиблення переробки природних 

ресурсів. Напрям третій – збільшення випуску високотехнологічної продукції з 

інноваційними властивостями. Проведені дослідження показали, що Україна 

має єдиний шлях прискорення економічного зростання – підвищення 

ефективності виробництва за рахунок модернізації технологій, які забезпечать 

зменшення витрат ресурсів на виготовлення продукції та/або надання їй 

кращих чи інноваційних властивостей [224, с. 15-16]. 

Першочерговий вплив на результативність діяльності роздрібних 

торговельних організацій і підприємств здійснюють зовнішні фактори – рівень 

доходів та витрат населення, що формують купівельну спроможність 

споживачів. Обсяг чистого доходу та собівартість реалізованої продукції є 

основними внутрішніми факторами торговельного підприємства, що впливають 

на результативність діяльності. Це викликано специфікою торговельної 

діяльності підприємств роздрібної торгівлі – високою оборотністю товарних 

запасів та їх формуванням шляхом закупівлі, а не виробництва. 

Дослідники успішної практичної діяльності західних фірм 

стверджують, що менеджмент підприємств, який регулярно не здійснює 

моніторингу факторів навколишнього середовища, може послабити 



366 
 

 

ефективність використання ресурсного потенціалу, втратити перевагу в 

конкурентній боротьбі і, загалом, знизити результативність діяльності. 

Таблиця 5.5 

Матриця дії факторів на рівень товарообороту торговельних 

підприємств  

Фактори Суттєвий вплив Середній вплив Низький вплив 

Зовнішні 

фактори 

 ВВП; 
 Витрати населення; 
 Загальні доходи 

населення; 
 Середня заробітна 

плата; 
 Загальний обсяг 

заробітної плати; 
 Прибуток та сукупний 

дохід населення; 
 Обсяг соціальної 

допомоги отриманої 
населенням 

 Обсяг імпорту  Доходи від 
власності 

Внутрішні 

фактори 

 Обсяг чистого 
доходу; 

 Обсяг собівартості 
реалізованої 
продукції 

 Витрати на збут 

 Інші операційні 
доходи; 

 Адміністративні 
витрати; 

 Інші операційні 
витрати 

 

Результати проведеного нами дослідження свідчать, що сучасний 

розвиток роздрібних торговельних організацій і підприємств визначає дія низка 

зовнішніх факторів, з яких найбільш суттєвими є: складні соціально-економічні 

і політичні процеси, що є в країні; недосконалість нормативно-правової бази; 

знецінення національної валюти, що зумовило посилення інфляційних процесів 

та значний ріст цін; дефіцит фінансових ресурсів; зменшення реальних доходів 

населення, що спричинило низьку купівельну спроможності та ін. Разом з тим, 

загострення конкуренції на споживчому ринку України, експансія зарубіжних 

торговельних компаній змушують вітчизняних торговельних підприємців і 

менеджерів підприємств до більш активного пошуку та використання 
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внутрішніх факторів-резервів забезпечення результативності та ефективності 

діяльності. Підтвердженням наших висновків є розширення мереж 

національних ритейлерів, створення і розвиток власних торговельних марок, 

поширення ринку Інтернет-торгівлі, удосконалення систем менеджменту 

торговельних підприємств на інноваційних засадах. Тому, незважаючи на 

складні, нестабільні умови функціонування, роздрібна торгівля має 

перспективи подальшого результативного розвитку. Послідовна 

макроекономічна стабілізація, розробка нової редакції закону України “Про 

внутрішню торгівлю” та “Стратегії розвитку внутрішньої торгівлі на період до 

2025 р.”, впровадження інноваційних технологій і систем менеджменту є 

передумовами й основними факторами успішного розвитку торговельних 

організацій і підприємств.  

 

5.2. Формування системи управління результативністю приватних 

торговельних організацій і підприємств  

 

Формування системи управління результативністю торговельних 

організацій і підприємств в сучасних соціально-економічних умовах розвитку 

зумовлюють такі фактори:  

 наявність як основної, так і розмаїтість інших цілей, які вимагають 

вирізнення неоднозначної системи критеріїв оцінювання; 

 труднощі в часі та в ситуаційному просторі з урахуванням визначення 

пріоритетних критеріїв оцінювання результативності; 

 коефіцієнт ризику факторів зовнішнього середовища внаслідок 

високого рівня ймовірності їхнього прояву; 

 незбалансованість внутрішніх складових торговельних організацій й 

підприємств; 

 адаптивність зовнішнього і внутрішнього середовищ, тощо. 

Погоджуємося з думкою вітчизняних вчених Н .Міценко, І. Міщука, котрі 

стверджують, що практично всі вітчизняні торговельні підприємства мають 
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проблеми внаслідок низького рівня управління результативністю діяльності, 

порівняно із зарубіжними торговельними мережами, які захоплюють 

споживчий ринок України. У цих умовах питання оцінки та планування 

фінансових результатів у торгівлі набувають дедалі більшої актуальності [175, 

с. 263].  

Процес формування системи управління результативністю в різних 

торговельних підприємствах і у різних менеджерів – відмінний. Системи 

управління результативністю у ТОВ “ВМВ Холдінг”, ТОВ “Епіцентр”,  

ТОВ ТВК “Львівхолод”, ТОВ “Купава-5” є наслідком систематичного, ретельно 

продуманого процесу проектування, є багатокритеріальними, раціональними та 

прагматичними. Тоді як у більшості малих та дрібних торговельних 

підприємствах – засновані на “випадковому” пошуку, орієнтовані на один 

критерій результативності – прибуток, і ґрунтуються на інтуїтивній, 

суб’єктивній основі. 

Формування системи управління результативністю торговельного 

підприємства – багатоцільова або багатокритеріальна проблема. Менеджери 

обстежених нами торговельних підприємств, залежно від їх організаційного 

статусу в ієрархії управління підприємством, в цій або іншій формі вимірюють і 

контролюють один або більше з перелічених критеріїв результативності 

організації: дієвість планів, економічність, якість, продуктивність, якість 

трудового життя, прибутковість, інноваційність, конкурентоспроможність. 

Правильний вибір критеріїв і показників результативності дає змогу 

менеджерам торговельних підприємств збалансувати бюджет і стратегічні цілі; 

узгодити трудову діяльність окремого працівника із загальною стратегією 

розвитку, і загалом ухвалювати оптимальні управлінські рішення. Тому 

побудова систем управління результативністю торговельних підприємств без 

чіткого уявлення про критерії та показники результативності їхнього 

функціонування втрачає свій раціональний зміст.  

Дослідники проблеми результативного та ефективного функціонування 

організацій та підприємств зауважують, що, “використання як базових 
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різноманітних критеріїв визначення та вимірювання результативності 

позначається на невідповідності різних за набором моделей показників, але, 

водночас, вибір адекватного для конкретного підприємства критерію дозволяє 

чіткіше враховувати специфіку певної сфери бізнесу” [187 , с. 131]. При цьому 

підкреслюється, що “правильно обрані критерії концентрують увагу на 

факторах, які стимулюють діяльність компанії, досягнення високого рівня 

ефективності” [324 , с. 2, 6].  

“Щоб підвищити результативність, необхідно знати, яка вона на 

сьогоднішній день. Дійсно, часто доводиться чути: “що не можна виміряти, тим 

не можна і управляти”. На етапі планування необхідно досягти згоди щодо 

критеріїв, за якими буде оцінюватися, наскільки вирішені поставлені 

завдання”, – відзначають зарубіжні вчені М. Армстронг, А. Берон [10, с. 50]. 

Відповідно передумовою успішного менеджменту та результативної 

діяльності торговельних підприємств є чітка система критеріїв і показників 

результативності. В торгівлі таким критерієм є товарооборот – найбільш 

агрегований показник результативності торговельного підприємства, який 

акумулює в собі вплив зовнішніх та внутрішніх умов торговельної діяльності та 

відображає потенційні можливості розвитку торговельного підприємства. 

Управління результативністю дає відповіді на такі запитання: “чи досягає 

організація стратегічних цілей?”, “чи посилює конкурентні позиції?”. Проте для 

відповідей на ці питання недостатньо виміряти результати діяльності компанії, 

також необхідне і визначення факторів, що обумовлюють її теперішню і 

майбутню вартість, тобто факторів, які формують результати діяльності 

компанії, на які менеджери можуть здійснювати вплив. Наприклад, рівень 

зарплати може вплинути на одержуваний прибуток, а витрати на науково-

дослідні і дослідно-конструкторські роботи на майбутню вартість [324, с. 45].  

На думку вітчизняного вченого Н. Міценко, результативність діяльності 

торговельного підприємства – це комплексне відображення кінцевих 

результатів його діяльності під час реалізації товарів за певний проміжок часу, 

що забезпечується певним рівнем використання його потенціалу [175, с. 262]. 
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Розглядаючи результативність діяльності торговельного підприємства, варто 

виокремити такі її види, як соціальна та економічна. Соціальна 

результативність характеризує вплив використання потенціалу на ступінь 

задоволення попиту обслуговуваного населення, потреб персоналу 

підприємства, його власників у засобах і умовах життєзабезпечення. Натомість 

економічна результативність відображає одержані результати у процесі 

використання потенціалу підприємства у вигляді обсягу товарообороту, 

наданих послуг, величини прибутку тощо [172, с. 262]. 

Відповідно основою управління результативністю торговельних 

організацій і підприємств є дані вимірювання результатів їх діяльності та 

факторів, що їх визначили. Вимірювання результативності – це, по суті 

різновид управлінського контролю. У кожному дослідженому нами 

торговельному підприємстві в тому або іншому вигляді існують системи, 

розроблені з метою стеження, оцінювання, контролю і регулювання функцій, 

що використовують один або декілька критеріїв результативності організації. 

Ґрунтовне вивчення систем вимірювання результативності обстежених 

нами торговельних підприємств дозволило нам виявити такі недоліки, властиві 

для традиційних систем вимірювання: 

 недостатній рівень дезагрегації стратегії торговельного підприємства її 

на складові; 

 слабкий зв’язок між стратегією торговельного підприємства і 

оперативними бізнес-процесами; 

 концентрація уваги тільки на фінансово-економічні вимірювачі 

діяльності; 

 спрямованість операцій на минулі показники, котра призводить лише 

до запізнілої реакції на відхилення; 

 відірваність системи стимулювання від результатів реалізації стратегії 

торговельного підприємства; 

 використання ресурсів здійснюється без урахування стратегії; 
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 оцінка діяльності торговельного підприємства менеджерами зазвичай є 

тактичною, а не стратегічною. 

Для їх усунення рекомендовано менеджерам вимірювати 

результативність не лише системою фінансово-економічних показників, а 

використовувати зважений набір фінансових і нефінансових показників 

новітніх методик. 

Критеріями результативності торговельного підприємства є найбільш 

значущі характеристики (ознаки, властивості) факторів досягнення результатів, 

згідно з якими має здійснюватися оцінювання отриманих результатів 

підприємства. Критерії результативності відображають міру (ступінь) 

наближення торговельного підприємства до бажаного стану та дають змогу 

оцінити якість вирішення проблеми і досягнення сформульованих цілей. 

Розробка правильних критеріїв є завданням досить складним, вони часто 

менеджерами торговельних підприємств визначаються помилково. Невірно 

визначені критерії можуть надати негативний вплив на результати діяльності 

торговельного підприємства. Тому не можна не погодитися з думкою  

Т. Фецович, що “…з'ясування значущості, пріоритетності того або іншого 

фактора, можливості його використання роблять ефективнішим процес 

управління та обґрунтованими управлінські рішення. Впливаючи на ті з них, які 

найбільше пов’язані з керованими параметрами, можна формувати фінансові 

результати, які відповідають цілям підприємства” [325, с. 407].  

Рекомендовано менеджменту обстежених торговельних підприємств 

формування критеріїв управління результативністю здійснювати за допомогою 

методу “дерева критеріїв”, аналогічно методу “дерева цілей”. Водночас 

пріоритети або важливість кожного критерію результативності торговельного 

підприємства визначають такі чинники: розміри операційної системи 

торговельного підприємства; функції або цілі системи; тип операційної 

системи; стадія життєвого циклу системи; стан навколишнього середовища та 

ін. Проте незалежно від розміру, типу або виду конкретної операційної системи 
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торговельного підприємства вказані критерії результативності повинні бути в 

центрі уваги президентів, віце-президентів, директорів, менеджерів. 

Критерії результативності торговельного підприємства характеризуються 

системою певних показників, які є одиницею виміру результатів і ключових 

факторів успіху. Під час формування системи вимірювання результативності 

торговельного підприємства менеджерам потрібно обґрунтувати не лише 

кількість показників результативності, але й їх значимість. В ідеалі менеджерам 

варто зосередитися тільки на тих ключових показниках результативності, котрі 

відображають прогрес у досягненні цілей, причому незалежно від того, який 

аспект діяльності підприємства вони характеризують. Розвиток інституту 

управлінського консультування в Україні сприяє вирішенню цього 

надскладного завдання шляхом залучення експертів.  

Дослідженням виявлено, що в практиці управління торговельними 

підприємствами ТОВ “ВМВ Холдінг”, ТОВ “Епіцентр”, ТОВ ТВК “Львівхолод”,  

ТОВ “Купава-5” критерії результативності розглядаються керівниками як засіб 

менеджменту і фактор мотивації. Втім варто зауважити, що в практиці управління 

вітчизняними торговельними підприємствами, критерії і показники результативності 

здебільшого є способом обмеженого і часткового вирішення проблем 

адміністративного управління. 

Практичне формування переліку критеріїв і відповідних показників 

результативності торговельного підприємства є експертною процедурою. 

Групою експертів з науковців і практиків у сфері торговельного 

підприємництва за допомогою методу мозкового штурму визначено перелік 

критеріїв і відповідних показників, які можна використати для оцінювання 

результативності підприємства.  

Метою анкетування фахівців у сфері наукового і практичного 

торговельного менеджменту було вироблення на основі експертних оцінок 

методичних рекомендацій визначення ключових показників результативності 

торговельних підприємств. Експертні думки стосувалися добору критеріїв 

вимірювання результативності, ключових показників результативності та їх 
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вагомості при обґрунтуванні систем управління результативністю торговельних 

підприємств. Результати проведеного нами анкетування науковців і практиків у 

сфері торговельного підприємництва щодо ключових показників 

результативності торговельних підприємств та їх вагомості подані у Додатку Ї.  

Аналізуючи процеси збирання інформації, вилучено ті показники, 

застосування яких неможливе чи надто дороге. Для кожного показника 

визначено можливі доступні джерела отримання інформації. Завершено цей 

процес добором з решти показників достатньої кількості тих, які найкраще 

забезпечують процес оцінювання результативності торговельного 

підприємства.  

Складність оцінювання результативності торговельного підприємства 

полягає в тому, що результативність, визначена за одними критеріями може 

відрізнятися від показника результативності, розрахованого за іншими 

критеріями. Значна кількість показників, що характеризує результативність 

торговельного підприємства, потребує групування базових показників за 

певною характеристикою. При цьому показники кожної групи повинні 

відображати одну характеристику досліджуваних об’єктів, між показниками 

всередині групи повинні спостерігатись досить щільні кореляційні зв’язки, а 

між показниками різних груп кореляційні зв’язки повинні бути незначними 

[80].  

Відповідно до кількості параметрів оптимізації виокремлюють 

монокритеріальний і полікритеріальний підходи. При монокритеріальному 

підході оптимізують (максимізують чи мінімізують) один з параметрів 

результативності (наприклад, прибуток).  

У сучасній практиці (вітчизняній та зарубіжній) майже єдиним 

формалізованим критерієм результативної діяльності підприємства є показники 

про прибутки, які обчислюють на основі міжнародних і національних облікових 

стандартів. Виходячи з суто комерційного погляду на економічну ефективність 

господарського суб’єкта, можна дотримуватися позиції, що у показнику 

фінансових результатів безпосередньо віддзеркалюються також ефективна 
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організація і структура виробництва та раціональні управлінські рішення. Разом 

з тим, справедливим є й висновок, що “абсолютний розмір прибутку, як 

результат ефективної взаємодії всіх факторів виробництва, не може бути 

достатньою основою для характеристики ефективності роботи підприємства, 

адже його величину зумовлюють багато інших чинників” [133, с. 88]. 

Економічна результативність відображає одержані результати у процесі 

використання потенціалу підприємства у вигляді обсягу товарообороту, 

наданих послуг, величини прибутку тощо [175, с. 88]. 

Для оцінювання та прогнозування результативності торговельних 

підприємств нами застосований монокритеріальний підхід. В якості параметру 

оптимізації виступає чистий прибуток підприємства. На основі даних 

фінансової, статистичної звітності та управлінського обліку нами 

систематизовані показники результативності ТОВ ТВК “Львівхолод” протягом 

2008-2017 років (Додаток Й).  

За допомогою пакету прикладних програм STATISTICA нами побудовані 

лінійні парні та множинні рівняння регресії залежності чистого прибутку (у ) у 

ТОВ ТВК “Львівхолод” від впливу на нього ключових факторів 

результативності (табл. 5.6, табл. 5.7): чистого доходу від реалізації продукції – 

у , витрат підприємства – у , витрат на оплату праці – у , прибутку від 

операційної діяльності – у , середньорічної вартості активів – у , власного 

капіталу – у , чисельності працівників – у , продуктивності праці - у .  

Аналіз парних лінійних рівнянь регресії (1–8) дозволяє нам 

сформулювати такі висновки:  

 при збільшенні чистого доходу від реалізації продукції у ТОВ ТВК 

“Львівхолод” на 1 млн. грн. очікується збільшення чистого прибутку в 

середньому на 0,01239 млн. грн. – рівняння (1);  

 при збільшенні загальних витрат підприємства на 1 млн. грн. 

очікується збільшення чистого прибутку в середньому на 0,11393 млн. грн. – 

рівняння (2); 
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 при збільшенні продуктивності праці на 1 тис. грн. очікується 

збільшення чистого прибутку в середньому на 0,04511 млн. грн. – рівняння (8). 

Таблиця 5.6 

Лінійні парні рівняння регресії залежності чистого прибутку від ключових 

факторів результативності ТОВ ТВК “Львівхолод” 

Фактори Моделі парної лінійної 
залежності  

Коефіцієнт 
кореляції, 

R 

Коефіцієнт 
детермінації, 

R  

F– 
критерій 
Фішера 

Чистий дохід від 
реалізації 
продукції,  
млн. грн. 

y = −4, 54438 + 0,01239	у  
(1)  0,948 0,899106 71,29 

Витрати 
підприємства, 
млн. грн. 

y = −10,93346+ 0,11393	у  
(2)  0,932 0, 869489 53,30 

Витрати на оплату 
праці, млн. грн. 

y = −7,74467 + 0,25078	у  
(3)  0,935 0,875128 56,07 

Прибутку від 
операційної 
діяльності, 
млн. грн. 

y = −2, 47914 + 0,40813	у  
(4)  

0,911 0,830556 39,21 

Середньорічна 
вартість активів,  
млн. грн. 

y = −16,91339+ 0,08475	у  
(5)  

0,869 0,756506 24,85 

Власний капітал,  
млн. грн. 

y = 18,16572 − 0,28717	у  
(6)  

0,919 0,844528 43,46 

Чисельність 
працівників,  
тис. осіб 

y = −7,50799 + 7,35186	у  
(7)  

0,950 0,902278 73,86 

Продуктивність 
праці, тис. грн. 

y = −15,599128 + 0,04511	у  
(8)  

0,840 0,7063 19,23 

 

Отже, найбільший вплив на чистий прибуток у ТОВ ТВК “Львівхолод” 

має чисельність працівників, а найменший від’ємний вплив на чистий прибуток 

має власний капітал.  

Аналіз множинного рівняння регресії (9) дає підставу стверджувати, що 

при збільшенні загальних витрат підприємства ТОВ ТВК “Львівхолод” на 1 

млн. грн. і середньому чи постійному значенні витрат на оплату праці 

очікується збільшення чистого прибутку в середньому на 0,05612 млн. грн., а 
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при збільшенні витрат на оплату праці на 1 млн. грн. і середньому чи 

постійному значенні загальних витрат підприємства очікується збільшення 

чистого прибутку в середньому на 0,13562 млн. грн.  

 
Таблиця 5.7 

Рівняння множинної регресії залежності чистого прибутку від ключових 

факторів результативності ТОВ ТВК “Львівхолод” 

Номер 
рівняння  Моделі множинної регресії  залежності  

Коефіцієнт 
кореляції, 

R 

Коефіцієнт 
детермінації, 

R  

F– 
критерій 
Фішера 

(9) y = −9,64478 + 0,05612		у  + 0,13562 у  0,949 0,901563 32,06 

(10) y = −8,11478 + 0,07315	у  + 0,16447 у  0,945 0,892979 29,20 

(11) y = −7,81969 + 0,05179	у  + 0,00745 у  0,967 0,935734 50,96 

(12) y = −5,39508 − 0,20666	у  + 0,01830 у  0,953 0,907454 34,32 

(13) y = 4,08225+ 0,03886	у  - 0,19129 у  0,954 0,909449 35,15 

(14) y = −9,81743 + 0,05386	у  + 4,40381 у  0,975 0,951491 68,65 

(15) y = −6,33874 + 0,00507	у  + 4,37580 у  0,951 0,905106 33,38 

(16) y = −8,37703 − 0,08122	у  + 8,71421 у  0,951 0,904188 33,03 

 
Аналіз лінійної багатофакторної моделі регресії (10) показує, при 

збільшенні загальних витрат підприємства на 1 млн. грн. і середньому чи 

постійному значенні прибутку від операційної діяльності очікується 

збільшення чистого прибутку ТОВ ТВК “Львівхолод” в середньому на 0,07315 

млн. грн., а при збільшенні прибутку від операційної діяльності на 1 млн. грн. і 

середньому чи постійному значенні загальних витрат підприємства очікується 

збільшення чистого прибутку в середньому на 0,16447 млн. грн.  

Отже, аналіз лінійних парних і множинних рівнянь регресії (1–16) 

показує, що всі вони мають досить добру вірогідність (достовірність), оскільки 

їхні коефіцієнти детермінації R  є близькими до одиниці (	0,75 < R  < 1). Це 

також підтверджують отримані значення F – критерію Фішера, які є значно 
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більшими від відповідних табличних значень Fтабл. Результати кореляційно-

регресійного аналізу є основою для прогнозування показників результативності 

на 2018-2020 роки.  

На основі фактичних даних результативності ТОВ ТВК “Львівхолод” 

протягом 2008–2017 років побудуємо лінійні – y лн, параболічні	–		y пр, та 

експоненціальні – y ехр моделі трендів досліджуваних показників 

результативності, а саме: чистого доходу від реалізації продукції – у ; витрат 

підприємства – у ; витрат на оплату праці – у ;прибутку від операційної 

діяльності – у ; чистого прибутку – у ; середньорічної вартості активів – 

у ;власного капіталу – у ; чисельності працівників – у ; продуктивності праці – 

у . 

Нами побудовані найпростіші моделі трендів (1–27), на основі яких 

обчислені прогнозні значення досліджуваних показників результативності на 

2018 – 2020 рр. (табл. 5.8). Де,   y лн, y пр, y ехр (і=1, 2, … ,9) – усереднені 

значення показників результативності ТОВ ТВК “Львівхолод”; t – час. 

Важливим етапом процесу формування системи управління 

результативністю торговельних підприємств є прогнозування показників 

результативності. Для цього на основі отриманих рівнянь трендів (17–43) нами 

були обчислені прогнозні значення досліджуваних показників результативності 

ТОВ ТВК “Львівхолод” на найближчі три роки. Результати обчислень подані у 

табл. 5.9. 
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Таблиця 5.8 

Моделі трендів показників результативності ТОВ ТВК “Львівхолод” протягом 2008–2017 рр. 

Показники 
Моделі трендів показників результативності 

лінійні параболічні експоненціальні 

Чистий дохід від 
реалізації продукції, у  

y лн = 200,706 + 61,1172 t 
(17) 

y пр =298,393+ 12,2735 t + 4,44033t  
(18) 

y ехр= ехр{5,59716+0,11522 t} 
(19) 

Витрати підприємства, 
у  

y лн= 85,2945 + 5,30519 t 
(20) 

y пр= 114,579 - 9,33685 t + 1,33109	t  
(21) 

y ехр = ехр{4,49367 + 0,04266 t} 
(22) 

Витрати на оплату 
праці, у  

y лн= 23,4889 + 2,87225 t 
(23) 

y пр = 30,6095 - 0,68804 t + 0,32366	t  
(24) 

y ехр = ехр{3,25741 + 0,07102 t} 
(25) 

Прибуток від 
операційної діяльності, 
у  

y лн= 1,465287 + 1,74277 t 
(26) 

y пр = 4,22928 + 0,45456 t + 0,11711t  
(27) 

y ехр = ехр{1,38727 + 0,16695 t} 
(28) 

Чистий прибуток,  у  
y лн =	-1,85067+0,71967 t 

(29) 
y пр= 1,05625 – 0,73379 t + 0,13213 t  

(30) 
y ехр = ехр{-2,40332 + 0,43457t} 

(31) 
Середньорічна вартість 
активів, у  

y лн = 179,787 + 8,11579 t 
(32) 

y пр = 179,703 +8,15792 t - 0,003829t  
(33) 

y ехр= ехр{5,20771 + 0,03638 t} 
(34) 

Власний капітал, у  
y лн= 67,5457 - 2,11385 t 

(35) 
y пр = 59,4113 + 1,95332 t - 0,36974 t  

(36) 
y ехр = ехр{4,24373 - 0,04198 t} 

(37) 
Чисельність 
працівників, у  

y лн = 0,74067 + 0,10313 t 
(38) 

y пр = 0,86567+0,04063 t + 0,005682t  
(39) 

y ехр= ехр{-0,19244 + 0,07902 t} 
(40) 

Продуктивність праці, 
у  

y лн= 321,14 + 14,5551 t 
(41) 

y пр = 329,629 +10,3102 t + 0,38950t  
(42) 

y ехр = ехр{5,78931 + 0,03624 t} 
(43) 
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Таблиця 5.9 
Прогнозні значення показників результативності  

ТОВ ТВК “Львівхолод” на 2018-2020 рр. 

Показники 
Прогноз показників 

МЕ MSE 
2018 р. 2019 р. 2020 р. 

Чистий дохід від реалізації продукції – у , (млн. грн.) 
 

y лн 872,995 934,112 995,229 0 1170,88 
퐲 пр 970,682 1085,08 1208,36 0 129,846 

y ехр 957,720 1074,68 1205,91 0,3770 142,090 
Витрати підприємства - у , (млн. грн.) 

y лн 143,652 148,957 154,262 0 133,671 
퐲ퟐ

пр 172,936 194,214 218,155 0 40,1196 
y ехр 143,020 149,254 155,760 0,5158 121,419 

Витрати на оплату праці – у , (млн. грн.) 

y лн 55,084 57,956 60,828 0 7,9433 
퐲ퟑ

пр 62,204 68,960 76,364 0 2,4121 
y ехр 56,746 60,923 65,406 0,0849 5,1392 

Прибуток від операційної діяльності – у , (млн. грн.) 

y лн 20,823 22,566 24,309 0 2,1767 
퐲 пр 23,400 26,548 29,930 0 1,4526 

퐲ퟒ
ехр 25,123 29,688 35,082 0,0156 1,2596 

Чистий прибуток – у , (млн. грн.) 
y лн 6,066 6,785 7,505 0 1,1891 

퐲ퟓ
пр 8,973 11,278 13,847 0 0,2673 
y ехр 10,7720 16,6352 25,6897 0,1541 0,3171 

Середньорічна вартість активів - у , (млн. грн.) 
퐲ퟔ

лн 269,061 277,177 285,292 0 31,8277 
퐲ퟔ

пр 268,977 277,046 285,109 0 31,8269 
y ехр 272,556 282,653 293,124 0,0692 33,2957 

Власний капітал – у , (млн. грн.) 

y лн 44,923 42,179 40,066 0 19,0722 

퐲ퟕ
пр 36,159 29,608 22,318 0 11,8540 
y ехр 43,899 42,095 40,364 0,2141 21,4879 

Чисельність працівників - у , (тис. осіб) 
y лн 1,875 1,978 2,081 0 0,0034 

퐲ퟖ
пр 2,000 2,171 2,354 0 0,0017 
y ехр 1,967 2,129 2,304 0,008 0,0018 

Продуктивність праці – у , (тис. грн.) 

y лн  481,246 495,801 510,356 0 147,693 
y пр 489,735 508,921 528,879 0 139,830 

y ехр 486,821 504,784 523,411 0,1722 140,436 
 



380 
 

 

де, МЕ – середнє значення похибки;   MSE – середньоквадратичне 

значення похибки.  

Необхідно відзначити, що чим ближчі значення похибки МЕ, MSE до 

нуля, тим вірогіднішим є значення прогнозу для досліджуваних показників 

результативності ТОВ ТВК “Львівхолод”. Найкращі прогнози з невеликою 

похибкою за допомогою параболічного рівняння тренду одержуємо для таких 

показників результативності: 

 чистого доходу від реалізації продукції – (18); 

 загальних витрат підприємства – (21); 

 витрат на оплату праці – (24); 

 чистого прибутку – (30); 

За допомогою параболічної моделі тренду (36) одержуємо найкращий 

прогноз з суттєвою похибкою і для власного капіталу торговельного 

підприємства. Проте найкращий прогноз з малою похибкою для середньорічної 

вартості активів ТОВ ТВК “Львівхолод” на 2018-2020 рр. одержуємо як на 

основі параболічної моделі тренду (32) так і на основі лінійної моделі тренду 

(33). Найкращі прогнози продуктивності праці з невеликою похибкою 

отримуємо як за допомогою параболічного рівняння тренду (42), так і основі 

еспоненціального (43).  

Дуже висока статистична достовірність параболічних моделей 

прогнозованих показників результативності є перевагою перед лінійною та 

експоненціальною моделлю тренду.  

Як ми уже відзначали, в торгівлі критерієм, що визначає специфіку галузі 

є товарооборот – найбільш агрегований показник результативності 

торговельного підприємства, який акумулює в собі вплив зовнішніх та 

внутрішніх факторів торговельної діяльності та відображає потенційні 

можливості розвитку торговельного підприємства.  

На основі даних фінансової, статистичної звітності та управлінського 

обліку поданих у табл. 5.10 нами побудовані лінійні парні та множинні 
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рівняння регресії залежності товарообороту х  гіпермаркету “Епіцентр К” від 

впливу на нього таких факторів: чисельності працівників	х , продуктивності 

праці х , сукупних витрат х , маржинального доходу		х  ( табл. 5.11). 

Таблиця 5.10 

Показники результативності гіпермаркету “Епіцентру К” 
 за 2008 -2017 роки 

 

Роки  

Показники 

товаро- 
оборот, х   
(млн. грн.) 

чисельність 
працівників,	х   

(осіб) 

продуктивність 
праці, х  

(тис. грн.) 

витрати 
підприємства, х  

(млн. грн.) 

маржинальний 
дохід,	х  

(млн. грн.) 
2008 483,1 480 0,987 40,059 51,049 

2009 501,8 493 1,013 48,326 56,833 

2010 586,1 510 1,149 56,146 67,552 

2011 698,4 541 1,291 68,834 90,708 

2012 692,3 550 1,259 70,271 88,987 

2013 701,4 579 1,315 75,448 98,751 

2014 728,3 561 1,260 84,157 109,364 

2015 720,8 579 1,373 80,249 105,184 

2016 751,4 586 1,395 90,568 114,369 

2017 768,9 598 2,074 98,735 118,963 

 

Регресійні рівняння (44 –50) побудовані за допомогою пакету прикладних 

програм STATISTICA. Отримані рівняння регресії (44), (46) – (49) мають 

досить велику вірогідність, оскільки їх коефіцієнти детермінації R є більшими 

від 0,9. Про існування з великою вірогідністю лінійного зв’язку між 

результуючою х  і факторними х , …	х  змінними свідчать також отримані 

значення F – критерію Фішера, які є значно більшими від відповідних 

критичних (табличних) значень Fкр. 

Парне рівняння регресії (45) має середню вірогідність R  = 0,54419. 

Аналіз парних рівнянь регресії (44) – (47) показує, що найбільший вплив 

на товарооборот гіпермаркету “Епіцентр К” має продуктивність праці х 	(в =
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250,588)	рівняння		(45), найменший вплив на х  має чисельність працівників 

у  (в  = 2,432) модель (44). Зокрема, при збільшенні: 

Таблиця 5.11 

Рівняння регресії залежності товарообороту від ключових факторів 

результативності гіпермаркету “Епіцентр К” 

Фактори Моделі залежності  
Коефіцієнт 
кореляції, 

R 

Коефіцієнт 
детермінації, 

R  

F– 
критерій 
Фішера 

Лінійні парні рівняння регресії 

Чисельність 
працівників		х  

x  = -667,51878 + 2,43240х  

(44) 
0,964 0,929098 104,83 

Продуктивність 
праці х  

x =334,57872+250,58805х  

(45) 
0,738 0,54419 9,55 

Сукупні витрати 
х  

x  = 287,23229+5,27527	х  

(46) 
0,960 0,921043 94,32 

Маржинальний 
дохід		х  

x  = 288,32538+4,15770	х  

(47) 
0,979 0,958183 183,31 

Множинні рівняння регресії 
x  =293,59872 – 2,25063 х + 5,87823 х  

(48) 
0,981 0,961746 87,99 

x  = - 278,68666 + 1,42926 х + 2,24454 х  

(49) 
0,968 0,937817 52,79 

x  =165,45134 + 0,30842 х + 3,64913 х  

(50) 
0,979 0,958784 81,42 

 

 чисельності працівників х  гіпермаркету “Епіцентр К” на 1 особу 

очікується збільшення товарообороту х в середньому на 2,432 млн. грн.;  

 продуктивності праці х  на 1 тис. грн. очікується збільшення 

товарообороту х 	в середньому на 250,588 млн. грн.; 

 загальних витрат х 	гіпермаркету на 1 млн. грн. очікується 

збільшення товарообороту х 	в середньому на 5,275 млн. грн.; 
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 маржинального доходу х 	на 1 млн. грн. очікується збільшення 

товарообороту х 	гіпермаркету “Епіцентр К” в середньому на 4,158 млн. грн. 

Аналіз множинного рівняння регресії (48) показує, що при збільшенні 

маржинального доходу х 	на 1 млн. грн. і середньому чи постійному значенні 

загальних витрат х 	гіпермаркету очікується збільшення товарообороту х  

гіпермаркету “Епіцентр К” в середньому на 5,878 млн. грн.; в той же при 

збільшенні загальних витрат х 	гіпермаркету і середньому чи постійному 

значенні маржинального доходу х  очікується зменшення товарообороту х  в 

середньому на 2,251 млн. грн.  

Аналіз багатофакторної моделі  регресії (49) дає підставу стверджувати, 

що при збільшенні загальних витрат х 	гіпермаркету на 1 млн. грн. і 

середньому чи постійному значенні чисельності працівників х  очікується 

збільшення товарообороту х  на 2,244 млн. грн. , а при збільшенні чисельності 

працівників на 1 особу і середньому чи постійному значенні загальних витрат 

х 	гіпермаркету очікується збільшення товарообороту х 	гіпермаркету 

“Епіцентр К” в середньому на 1,429 млн. грн. 

Аналіз множинного рівняння регресії (50) стверджує, що при збільшенні 

маржинального доходу х 	на 1 млн. грн. і середньому чи постійному значенні 

чисельності працівників х  очікується збільшення товарообороту 

х 	гіпермаркету “Епіцентр К” в середньому на 3,649 млн. грн.; при збільшенні 

чисельності працівників х  на 1 особу і середньому чи постійному значенні 

маржинального доходу х  очікується збільшення товарообороту 

х 	гіпермаркету “Епіцентр К” в середньому на 0,308 млн. грн. 

Нами побудовані також найпростіші моделі трендів (табл. 5.12) і 

обчислені прогнозні значення досліджуваних показників результативності 

гіпермаркету “Епіцентру К” на 2018 – 2020 роки (табл. 5.13).  
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Таблиця 5.12 

Моделі трендів показників результативності гіпермаркету “Епіцентру К” протягом 2008–2017 рр. 

Показники 
Моделі трендів показників результативності 

лінійні параболічні експоненціальні 

Товарооборот, х   
(млн. грн.) 

х лн = 493,527 + 30,8588 t 

(51) 

х пр =398,243+ 78,5005 t - 4,33106t  

(52) 

х ехр= ехр{6,21245+0,04959 t} 

(53) 

Чисельність 
працівників,	х   
(осіб) 

х лн= 475,733 + 12,9758 t 

(54) 

х пр= 453,983 + 23,8508 t - 0,98864	t  

(55) 

х ехр = ехр{6,16968 + 0,02407 t} 

(56) 

Продуктивність праці, 
х  
(тис. грн.) 

х лн= 0,86027 + 0,082026 t 

(57) 

х пр = 1,08618 - 0,03090 t + 0,01027	t  

(58) 

х ехр = ехр{-0,07526+0,05930t} 

(59) 

Витрати підприємства, 
х  
(млн. грн.) 

х лн= 38,098 + 6,03296 t 

(60) 

х пр = 32,457 + 8,85346 t - 0,25641t  

(61) 

х ехр = ехр{3,73283 + 0,09076 t} 

(62) 

Маржинальний дохід,	х  
(млн. грн.) 

х лн =	47,9137+7,68406 t 

(63) 

х пр= 34,4613 + 14,4102 t - 0,61147 t  

(64) 

х ехр = ехр{3,95136 + 0,09326t} 

(65) 

Тут хі
лн , 	хі

пр	, 	хі
ехр (і=1,2,3,…,5) – усереднені значення досліджуваних показників гіпермаркету “Епіцентр К”; t – час.  
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На основі отриманих рівнянь трендів (51 – 65) нами обчислені прогнозні 

значення та їх відповідні оцінки для досліджуваних показників гіпермаркету 

“Епіцентру К” на найближчі три роки, які представлені у табл. 5.13  

Таблиця 5.13 
Прогнозні значення показників результативності  

гіпермаркету “Епіцентру К” на 2018-2020 рр. 
 

Показники 
Прогноз показників 

МЕ MSE 
2018 р. 2019 р. 2020 р. 

Товарооборот, хퟏ (млн. грн.) 

х лн 832,973 863,832 894,691 0 1592,11 
х пр 737,690 716,576 686,800 0 601,683 

х ехр 860,841 904,605 950,593 1,2271 2021,47 

Чисельність працівників,	хퟐ (осіб) 

х лн 618,467 631,442 644,418 0 94,6352 
хퟐ

пр 596,717 597,829 596,964 0 43,0283 
х ехр 622,968 638,147 653,696 0,0852 112,706 

Продуктивність праці, хퟑ (тис. грн.) 

х лн 1,763 1,845 1,927 0 0,0263 
хퟑ

пр 1,989 2,194 2,420 0 0,0208 
х ехр 1,781 1,889 2,005 0,0077 0,0242 

Витрати підприємства, хퟒ (млн. грн.) 

х лн 104,461 110,494 116,527 0 12,4389 
хퟒ

пр 98,820 101,776 104,219 0 8,9675 
х ехр 113,432 124,209 136,009 0,0602 25,0608 

Маржинальний дохід,	хퟓ (млн. грн.) 
х лн 132,438 140,122 147,806 0 36,5968 

хퟓ
пр 118,986 119,332 118,456 0 16,8551 
х ехр 145,078 159,260 174,828 0,1644 71,9714 

де, МЕ – середнє значення похибки;  MSE середньоквадратичне значення 

похибки. 

Необхідно відзначити, що чим ближчі значення похибок МЕ і MSE до 

нуля, тим вірогіднішим є значення прогнозу для досліджуваних показників 

результативності гіпермаркету “Епіцентру К” на 2018-2020 рр. 
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Прогноз з досить великою похибкою товарообороту х  гіпермаркету 

“Епіцентр К” одержуємо за допомогою параболічного рівняння тренду (52): 

х пр(2018) = 737,690 млн. грн.; 

х пр(2019) = 716,576 млн. грн.;  

х пр(2020) = 686,800 млн. грн. 

Прогноз з досить малою похибкою чисельності працівників	х  

гіпермаркету “Епіцентр К” отримуємо на основі параболічної моделі тренду 

(55): 

хퟐ
пр (2018) = 596,717 осіб; 

х пр (2019) = 597,829 осіб; 

х пр (2020) = 596,964 осіб. 

Найкращий прогноз з достатньо малою похибкою продуктивності праці 

х  гіпермаркету “Епіцентр К” одержуємо за допомогою параболічного рівняння 

тренду (58): 

х пр (2018) = 1,989 тис. грн.; 

х пр (2019) = 2,194 тис. грн.; 

х пр (2020) = 2,420 тис. грн. 

Найкращий прогноз з малою похибкою сукупних витрат х  гіпермаркету 

“Епіцентр К” отримуємо на основі параболічної моделі тренду (61): 

х пр (2018) = 98,820 млн. грн.; 

х пр (2019) = 101,776 млн. грн.; 

х пр (2020) = 104,219 млн. грн. 

Найкращий прогноз з малою похибкою для маржинального доходу		х  

гіпермаркету “Епіцентр К” одержуємо на основі параболічного рівняння тренду 

(64): 

х пр (2018) = 118,986 млн. грн.; 

х пр (2019) = 119,332 млн. грн.; 

х пр (2020) = 118,456 млн. грн. 
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Дуже висока статистична достовірність параболічних моделей 

прогнозованих показників результативності є перевагою перед лінійною та 

експоненціальною моделлю тренду.  

Втім, варто зауважити, що сьогодні дискусійними є наукові думки щодо 

застосування економіко-математичного апарату для оцінювання і 

прогнозування показників результативності та ефективності підприємства. В 

деяких наукових працях стверджується, що оскільки результативність – “це 

функція величезної кількості факторів впливу, відокремити і виявити дію 

кожного з яких практично неможливо, то абсолютно визначити вплив регуляції 

на економічну ефективність функціонування господарських систем 

неможливо” [25, с. 59]. 

Разом з тим, панує думка, що “математичні методи дають чітку кількісну 

оцінку, дозволяють проводити порівняння, чітко формулювати цілі, завдання, 

виставляти узагальнену оцінку ефективності” [340, с. 19]. Відповідно цій 

науковій позиці “автори різних систем ієрархічних показників намагаються в їх 

основу закласти математичні співвідношення, логіко-математичні правила 

агрегування і дезагрегування економічних індикаторів, але водночас 

ігнорується факт неможливості зведення економічних процесів тільки до 

логічних систем” [187, с.131].  

В проведеному нами дослідженні, економіко-математичні методи 

забезпечені релевантними й достовірними аналітичними показниками 

результативності торговельних підприємств гіпермаркету “Епіцентр К”,  

ТОВ ТВК “Львівхолод”, а тому здатні достовірно змоделювати фактори впливу 

на економічну результативність та ефективність сучасного торговельного 

підприємства. 
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5.3. Управління результативністю торговельних організацій і 

підприємств споживчої кооперації України 

 

Споживча кооперація як соціальна організація людей і особлива форма 

економічної діяльності протягом 150 років довела свою життєдіяльність і 

продовжує виконувати в Україні складні економічні, соціальні, організаційні та 

зовнішньоекономічні функції. Феномен цієї системи полягає у тому, що вона 

притаманна різним суспільним устроям, зокрема і ринково-орієнтованим [8]. 

Сучасний європейський кооперативний рух демонструє, що кооперативна 

торгівля – це унікальний конкурентоспроможний вид бізнесу [75].  

У звітній доповіді Ради і Правління Укркоопспілки на ІІІ з’їзді споживчої 

кооперації України 21 березня 2019 р. “Про роботу Ради і Правління 

Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств (Укркоопспілки) та 

завдання щодо її подальшого розвитку” зазначено: Визначальною в споживчій 

кооперації була і залишається торговельна галузь. На теперішній час в системі 

Укркоопспілки нараховується близько 19-ти тисяч магазинів і закладів 

ресторанного господарства. Функціонують 254 маркети різного формату з 

комп’ютеризацією усіх бізнес-процесів та облікових операцій. Діють  

124 сучасних ресторани. Загальний обсяг товарообороту за звітний період зріс 

на 36%, у тому числі в громадському харчуванні  майже на 30%. Отримано 

900 млн грн прибутку, що на 42% більше попереднього періоду. До державного 

бюджету і позабюджетних фондів підприємствами та організаціями 

Укркоопспілки сплачено понад 4 млрд гривень. В цілому по системі 

Укркоопспілки введено в дію нових основних засобів, модернізовано і 

реконструйовано діючих на загальну суму більше 1-го млрд гривень” [390].  

Перехід до ринкових відносин, роздержавлення та приватизація, які були 

суттю перехідного періоду та створили умови для кардинальних змін в 

економічному житті країни, стали основними причинами трансформацій в 

розвитку всіх галузей економічної діяльності системи споживчої кооперації, 

основне місце серед яких належить кооперативній торгівлі, відзначає 
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український дослідник проблем розвитку споживчої кооперації П. Балабан  

[15, с. 134]. З переходом країни до побудови ринкової моделі економіки 

роздрібною торгівлею почали займатися підприємства всіх галузей системи: 

оптові бази, заготівельні та виробничі підприємства. Це було зумовлено появою 

конкуренції та втратою системою монопольного становища на сільському 

споживчому ринку, кризовим станом кооперативного господарства та 

відповідними структурними змінами, що склалися в економіці держави та 

споживчій кооперації [154]. Разом з тим, скорочення частки роздрібної торгівлі 

споживчої кооперації в товарообороті країни пояснюється і факторами 

соціального порядку: специфікою попиту, обумовленого соціальною 

структурою і демографічним складом сільського населення; відносно нижчим 

рівнем платоспроможності сільського населення, натуралізацією споживання у 

сільських домогосподарствах тощо. 

Головним економічним фактором, що вплинув на результативність 

кооперативної торгівлі, є інтенсивний розвиток конкурентного середовища. 

Швидка експансія роздрібних торговельних мереж, у тому числі іноземних, що 

володіють відомими брендами, відпрацьованими схемами логістики та 

оптимальною організаційною структурою, спричинили поступове витіснення 

підприємств кооперативної торгівлі з регіональних ринків. Відкриття великих 

супермаркетів не дає змоги розвиватися малим підприємствам кооперативної 

торгівлі, діяльність яких пов'язана з великою витратомісткістю і невисокою 

товарообіговістю. Водночас, торговельні підприємства споживчої кооперації не 

змогли реалізувати властиві їм конкурентні переваги: існування власної 

розвиненої матеріально-технічної бази, можливості економії витрат внаслідок 

використання кооперативного опту, багатогалузевий характер діяльності 

споживчої кооперації як джерело отримання власних товарних ресурсів, 

наявність пайовиків як гарантованих покупців та ін. [176].  

Зниження результативності підприємств роздрібної торгівлі споживчої 

кооперації зумовили також суб’єктивні фактори, недостатньо професійний 
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менеджмент, організаційно-структурна побудова споживчої кооперації 

України. Сьогодні торговельну галузь представляють 2260 кооперативних 

організацій і підприємств. В середньому на одну юридичну особу припадає 6 

магазинів. Немало юридичних осіб, у підпорядкуванні яких по 1-2 магазини 

[390]. Це явище є головною перешкодою в реалізації будь-якого бізнес-проекту 

не тільки національного, але й регіонального. Структурна роздробленість 

споживчої кооперації України, неготовність її лідерів на усіх рівнях до 

об'єднання є руйнівними для кооперативної економіки і, апріорі, не можуть 

передбачати хоч якогось її поступального руху. Результативний розвиток 

кооперативної торгівлі потребує наявності та раціонального використання 

власних обігових коштів в системі споживчої кооперації, яких виявилося 

недостатньо для забезпечення фінансової стійкості торговельних підприємств. 

Трансформаційні процеси в діяльності торговельної галузі системи за 

1990-2018 рр., які прямо позначилися на її результативності, умовно можна 

поділити на два етапи: 

 період адаптації кооперативних торговельних організацій підприємств 

до ринкових умов господарювання, який супроводжувався 

економічною кризою та значним падінням обсягів товарообігу (1990–

2000 рр.); 

 період стабілізації та поступального соціально-економічного розвитку 

кооперативної торгівлі (2001–2 015 рр.). 

Як нами доведено, основним показником вимірювання результативності 

кооперативних торговельних організацій і підприємств є обсяг товарообороту. 

Зважаючи на головну мету функціонування споживчого кооперативу, основним 

економічним показником його результативності є господарський оборот (обсяг 

діяльності) і, насамперед, обсяг реалізації товарів (послуг) пайовикам Варто 

зазначити, що окремі науковці пропонують відмовитися від показників обсягу 

господарської діяльності, справедливо не вважаючи їх метою кооперативного 

об’єднання, а лише результатом, який свідчить про величину задоволення 
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споживчого попиту населення, частина якого, до речі, не є членами споживчого 

товариства [81]. 

Як свідчать дані табл. 5.14, у 2017 р. загальний обсяг роздрібного 

товарообороту торговельної мережі споживчої кооперації у фактичних цінах 

становив 4309,5 млн. грн. і збільшився на 158% порівняно з 2007 р. 

Таблиця 5. 14 

Роздрібний товарооборот торговельних підприємств споживчої кооперації 

України у 2007-2017 рр. (побудовано за даними [390]) 

(млн. грн.) 

Роки Товарооборот 
в діючих цінах 

Товарооборот  
у цінах  

базового року 
(2007 р.) 

Базисні темпи росту, % Частка  
товарообороту 
підприємств, 

 розташованих у 
сільській  

місцевості, % 

у діючих 
цінах 

у порівняль- 
них цінах 

2007 2727,0 2727,0 100,0 100,0 55,0 

2008 3185,0 2604,1 116,8 95,5 56,8 

2009 3309,2 2415,5 121,3 88,5 58,9 

2010 3674,1 2449,4 134,7 89,8 57,3 

2011 4249,4 2706,6 155,8 99,3 55,3 

2012 4629,0 2967,6 169,7 108,8 54,0 

2013 4505,3 2869,6 165,2 105,2 53,9 

2014 4078,3 2080,7 149,6 76,3 53,9 

2015 3696,1 1320,0 135,5 48,4 64,4 

2016 4009,1 1293,3 147,0 47,4 64,4 

2017 4309,5 1090,9 158,0 40,0 64,2 

 
Втім роздрібний товарооборот у порівняльних цінах за аналізований 

період скоротився у 2,5 рази. Розрахунки показують, що зростання роздрібного 

товарообороту за аналізований період пов’язане виключно із підвищенням 

роздрібних цін на товари та послуги за цей період. Упродовж 2012–2013 рр. 

прослідковується позитивна тенденція збільшення роздрібного товарообороту 

кооперативних торговельних підприємств в порівняльних цінах. Так, у 2012 р. 

темпи росту склали 108,8% проти 2007 р., і у 2013 р. – 105,2% (рис. 5.14). 
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Рис. 5.14. Роздрібний товарооборот торговельних підприємств споживчої 

кооперації України у 2007-2017 рр. (побудовано за даними [390]) 

 

Втім, починаючи з 2014 р. спостерігається значне зниження темпів росту 

роздрібного товарообороту в порівняльних цінах, що є наслідком політичної 

ситуації в Україні, і відповідно, складної соціально-економічної ситуації. 

Водночас протягом всього досліджуваного періоду переважну частку 

роздрібного товарообороту отримували внаслідок обслуговування сільського 

населення. 

Частка товарообороту кооперативних торговельних підприємств, 

розташованих у сільській місцевості, упродовж 2015–2017 рр. збільшилася 

понад 9,0%, порівняно з 2007 р. і становить 64,4% проти 55,0%. Це свідчить про 

посилення конкуренції з боку приватних торговельних підприємств та втрату 

системою своїх позицій в обслуговуванні міського населення, яке відрізняється 

значно вищою купівельною спроможністю, сприятливішими умовами для 

організації його торговельного обслуговування.  

Вивчення структури роздрібного товарообороту споживчої кооперації 

України в розрізі облспоживспілок протягом 2007-2018 рр. дозволяє нам 

констатувати, що лідерами є кооператори Вінницької (16,92%) та Рівненської 

(14,86) областей. Разом з тим, варто зазначити, що більш як понад 2% 
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скоротилася частка роздрібного товарообороту Херсонської (-2,16%) 

Чернігівської (-2,56%) облспоживспілок (Додаток К). 

Важливою тенденцією розвитку кооперативної торгівлі були і 

залишаються зміни у структурі товарообороту торговельних підприємств 

системи. Тому особливістю вимірювання результативності торговельних 

підприємств є не лише обсяг роздрібного товарообігу, але і його товарна 

структура. Критичне становище склалося у торгівлі непродовольчими 

товарами. Станом на 01.01.2018 р. у структурі роздрібного товарообороту 

кооперативних торговельних підприємств частка непродовольчих товарів 

складала 14,7%, у порівнянні з 53,6% у 1990 р. (табл. 5. 15). Втім, майже в 1,5 

рази збільшилася частка реалізації непродовольчих товарів порівняно з 2000 р.  

Таблиця 5. 15 

Структура роздрібного товарообороту торговельних підприємств України 

та споживчої кооперації за 1990-2017 рр. (побудовано за даними [390]) 
(%) 

Групи товарів 
Період, роки Зміни за 2017 р. до +/- 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 1990 2000  2010 . 
Внутрішня 
торгівля 
України 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - 

продовольчі 
товари 44,4 63,2 52,6 42,0 39,5 41,1 39,8 -4,6 -12,8 +0,3 

непродовольчі 
товари 55,6 369 47,4 58,0 60,5 58,9 60,2 +4,6 +12,8 -0,3 

Укркоопспілка 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - 

продовольчі 
товари 46,4 81,1 90,4 87,7 86,7 85,8 85,3 +38,9 -5,1 -1,4 

непродовольчі 
товари 53,6 18,9 9,6 12,3 13,3 14,2 14,7 -38,9 5,1 1,4 
 

Водночас тенденція зростання частки непродовольчих товарів в 

роздрібному товарообороті України (з 55,6% у 1990 р. до 60,2% у 2017 р.) у 

товарообороті споживчої кооперації почала проявлятися лише з 2000 року 

(9,6% у 2000 р. і 14,7% у 2017 р.), а різниця у структурі товарообороту України 

і Укоопспілки збільшилася з 2,0% у 1990 р. до 45,5% у 2017 р. Втім аналізуючи 
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статистичні дані структури роздрібного товарообороту підприємств 

внутрішньої торгівлі України та споживчої кооперації протягом 2007-2017 рр., 

подані в Додатку Л, спостерігаємо порівняно стабільне співвідношення частки 

в товарообороті продовольчих і непродовольчих товарів. Так, загалом в 

товарообороті країни частка непродовольчих товарів протягом аналізованого 

періоду зменшилася на 4,5%, а в кооперативній торгівлі лише на 0,6%. Разом з 

тим, і надалі відзначаємо суттєву відмінність в структурі роздрібного 

товарообороту приватних торговельних підприємств і торговельних 

підприємств споживчої кооперації, а саме: 40:60 проти 85:15. Частка реалізації 

непродовольчих товарів кооперативними торговельними підприємствами в 4 

рази є меншою порівняно з приватними (табл. 5.16).  

Таблиця 5.16  

Роздрібний товарооборот торговельних підприємств споживчої кооперації 

України за 2007-2017 рр. (побудовано за даними [390]) 

(млн. грн.) 

Роки 
Товарооборот 

 в діючих 
цінах 

Частка в товаро- 
обороті, % Ланцюгові темпи росту, % 

С
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.) 

прод- 
товарів 

непрод-
товарів 

у  
діючих цінах 

у  
порівняль- 
них цінах 

2007 2727,0 84,7 15,3 113,9 105,5 17,2 

2008 3185,0 85,5 14,5    

2009 3309,2 86,5 13,5 103,9 86,1 24,3 

2010 3674,1 86,7 13,3 121,1 106,9 30,3 

2011 4249,4 86,1 13,9 116,1 106,8 36,6 

2012 4629,0 86,3 13,7 105,5 103,5 42,4 

2013 4505,3 86,1 13,9 98,5 96,7 43,9 

2014 4078,3 86,6 13,4 99,1 85,5 49,1 

2015 3696,1 85,8 14,2 111,2 76,5 48,6 

2016 4009,1 85,6 14,4 109,7 98,8 57,2 

2017 4309,5 85,3 14,7 107,5 94,5 68,4 
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Важливими причинами ситуації, що склалася в кооперативній торгівлі, 

стали зміни в обсягах і структурі сільського споживчого ринку, 

платоспроможного попиту сільського населення та недостатній рівень 

конкурентоспроможності кооперативних підприємств і організацій. Крім того, 

інфляційні процеси та девальвація національної валюти призвели до стрімкого 

зростання цін на товари та послуги і відповідного зниження фізичного обсягу 

товарообороту кооперативних торговельних підприємств. 

Сьогодні в Україні найактивніше розвивається продовольчий ритейл, 

який в останні роки зазнав суттєвих змін. Після 2014-го року бізнес з 

густонаселеного промислового сходу переорієнтувався на Київ, центр і, 

особливо, захід України. Особливості цих регіонів, у тому числі ментальність їх 

жителів, змусили продовольчі мережі суттєво переглянути асортимент своєї 

продукції на користь дешевших, як правило, вітчизняних аналогів. Окрім того, 

більшість із них активно розвивають асортиментні товари під власною 

торговою маркою (private label), вартість яких на 20-25% нижча від вартості 

брендованої продукції. На частку цієї продукції припадає 15-20% від 

товарообороту. І частка ця зростатиме. Саме ставка на private label дає змогу 

продовольчим мережам не втрачати покупців. Шкода, але сказане найменшою 

мірою торкається кооперативної торгівлі. Окремі вкраплення використання 

private label є, скоріше, виключенням, ніж нормою.   

Результативність кооперативних торговельних підприємств протягом 

2007-2017 років характеризує також частка роздрібного товарообороту 

торговельної мережі споживчої кооперації в загальному обсязі роздрібного 

товарообороту (табл. 5. 17).  

Так, протягом аналізованого періоду відзначаємо поступове збільшення 

частки з 81,85% у 2007 р. до 86,57% у 2017 р. Однак, у 2017 р. частка 

роздрібного товарообороту торговельної мережі споживчої кооперації в 

загальному обсязі роздрібного товарообороту зменшилася на 0,23%. 
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Таблиця 5.17 

Частка роздрібного товарообороту торговельної мережі споживчої 

кооперації в загальному обсязі роздрібного товарообороту протягом 2007-

2017 рр. (побудовано за даними [390]) 

 
           
                Показники  
    Роки  

Загальний обсяг 
роздрібного 

товарообороту, 
млн. грн. 

Роздрібний 
товарооборот 
торговельної . 

мережі, млн. грн. 

Частка роздрібного 
товарообороту торг. 
мережі в загальному 

обсязі, % 
2007 3331,7 2727,0 81,85 
2008 3887,0 3185,0 81,94 
2009 3984,2 3309,2 83,06 
2010 4368,1 3674,1 84,1 
2011 4963,8 4249,4 85,61 
2012 5365,1 4629,0 86,28 
2013 5152,7 4505,3 87,44 
2014 4634,4 4078,3 88,0 
2015 4248,2 3696,1 87,0 
2016 4619,2 4009,1 86,8 
2017 4978,3 4309,5 86,57 
2017 у % до:    
2007 149,4 158,0 +4,72 
2016 107,8 107,5 -0,23 

 

На результативність кооперативних торговельних підприємств суттєвий 

вплив здійснює стан роздрібної торговельної мережі споживчої кооперації 

України у 2007-2017рр. (табл. 5.18).  

Майже 80% торговельної мережі, це магазини з торговельною площею до 

100 кв. м. і розташовані переважно в сільській місцевості. Торговельні об’єкти 

здійснюють в основному реалізацію продовольчих товарів. Функціонують 

також магазини з продажу непродовольчих товарів, в тому числі 

господарських, будівельних матеріалів, культтоварів, меблів тощо. Значна 

частина торговельної мережі функціонує за стандартами магазинів-маркетів. У 

загальній кількості таких об’єктів декілька спеціалізованих маркетів з продажу 

алкогольних напоїв, експрес-маркет, Інтернет-магазин з продажу продтоварів. 

В частині маркетів споживачам пропонується гаряча випічка міні-пекарень, а 

також кулінарна і кондитерська продукція власного виробництва.  
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Таблиця 5. 18 

Результативність роздрібної торговельної мережі споживчої кооперації 

України у 2007-2018 рр. (побудовано за даними [390]) 

Роки 

Сума товарообігу, 
млн. грн.  

Кількість  магазинів, од. 

Торгова 
площа, 
тис. м2 
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в 
діючих 
цінах 

в порівня-
льних цінах 

2007 2727,0 2727,0 13194 2388 10806 1063,0 80,6 2,57 2,57 

2008 3184,9 2604,2 12057 2249 9808 983,8 81,6 3,24 2,65 

2009 3309,2 2409,4 11340 2134 9206 932,0 82,2 3,55 2,59 

2010 3674,1 2452,0 10092 1813 8279 838,3 83,1 4,38 2,92 
Абс. відх. 
(2010 р. до 
2007 р.) 

+947,1 -275,0 -3102 -575 -2527 -224,7 -2,5 +1,81 +0,35 

Темп  
зміни (2010 
р. до 2007 р.) 

134,7 89,9 76,48 75,92 76,61 78,86 103,1 168,8 113,6 

2011 4249,4 2711,2 9675 1770 7905 806,8 83,4 5,27 3,36 
2012 4629,0 2959,3 9100 1663 7437 750,2 82,4 6,17 3,94 
2013 4505,3 2865,9 8204 1553 6651 686,8 83,7 6,56 4,17 

2014 4078,3 2077,1 6922 1286 5636 564,4 81,5 7,23 3,68 

2015 3696,1 1313,6 6337 1089 5248 503,3 79,4 7,34 2,61 

2016 4009,1 1424,9 5843 957 4886 468,2 80,1 8,56 3,04 
2017 4309,5 1090,9 5252 931 4321 431,6 82,2 9,98 2,53 

Абс. відх. 
(2017 р. до 
2011 р.) 

+60,1 -1620,3 -4423 -839 -3584 -375,2 -1,2 +4,71 -0,83 

Темп  
зміни (2017 
р. до 2011 р.) 

101,4 40,2 54,3 52,6 54,7 53,5 98,6 1,9 75,3 
 

 

Через скорочення мережі магазинів, особливо в сільській місцевості, 

здачу їх в оренду приватним торговельним організаціям споживча кооперація 

поступово втрачала ринки збуту товарів (рис. 5.15). 
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Рис. 5.15. Кількість кооперативних магазинів у 2007-2018 рр. 

(побудовано за даними [390]) 

 

Система практично позбулася універсальних та спеціалізованих магазинів 

в районних центрах та селищах міського типу, які, як правило, були 

прибутковими і дозволяли покривати збитки підприємств, розташованих у 

малих та неперспективних населених пунктах. Скорочення матеріально-

технічної бази роздрібної торгівлі споживчої кооперації призвело до зменшення 

обсягів роздрібного товарообігу системи: з 2007 по 2017 рр. роздрібний 

товарообіг (у порівняльних цінах) скоротився на 60 %.  

Характерно, що темпи скорочення кількості кооперативних торговельних 

підприємств – магазинів не співпадали і значно перевищували темпи змін 

товарообороту. Так при зменшенні обсягів роздрібного товарообороту у 2010 р. 

на 10,1% порівняно з 2007 р. кількість магазинів скоротилася на 23,52%, а 

загальна торговельна площа зменшилася на 21,14%. Варто відзначити, що 

темпи зміни кількості магазинів у міській та сільській місцевостях протягом 

2007-2010 років майже рівнозначні. Протягом 2011-2017 років кількість 

кооперативних магазинів скоротилася майже вдвічі і  склала 5252 од. порівняно 

з 9675 од. у 2011 р. Втім обсяг роздрібного товарообороту у 2017 р. в 
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порівняних цінах становив лише 40,2% досягнутого значення у 2011 р. 

На нашу думку, важливим чинником підвищення результативності 

кооперативних торговельних підприємств є збереження відносно великих за 

обсягами діяльності магазинів, які мають можливість у перспективі 

перетворитися на сучасні центри торгівлі. Так, середня площа магазину 

протягом 2007-2017 років є відносно стабільною і знаходиться в межах від 79,4 

м2 до 

 83,7 м2 , що свідчить про скорочення мережі за рахунок дрібних і середніх 

підприємств. Така політика Укркоопспілки є економічно обґрунтованою, 

орієнтованою на відновлення впливу системи на розвиток торгівлі в сільській 

місцевості і відповідає загальносвітовим тенденціям. 

Споживча кооперація, як соціально орієнтована система, не могла не 

відчувати на собі впливу економіки країни, що зазнавала значних втрат в період 

переходу до ринку. Скоротилася кількість торговельних підприємств, 

швидкими темпами скорочувався обсяг роздрібного товарообігу, асортимент 

товарів і як наслідок – погіршилася якість обслуговування населення, і загалом, 

знизилася результативність торговельних організацій і підприємств системи 

споживчої кооперації. Негативні тенденції в розвитку роздрібної торговельної 

мережі споживчої кооперації корелювали з основними тенденціями розвитку її 

загалом в Україні. Так, за період з 1997 по 2017 роки у внутрішній торгівлі 

України відбулося значне скорочення роздрібної торговельної мережі (на 50,6 

%), забезпеченості населення об’єктами торгівлі (на 51,4 %) та торговельними 

площами (на 18,4 %). Значні негативні зміни характерні для структури 

торговельної мережі, що привело до активного розвитку неальтернативних за 

культурою та якістю обслуговування дрібнороздрібних підприємств та ринків з 

реалізації споживчих товарів. 

Важливим показником результативності кооперативних торговельних 

підприємств є віддача товарообороту з кожного квадратного метра торгової 

площі. Як показує табл. 5.18, у 2010 р. вона становила 4,38 тис. грн./м2 і 

порівняно з 2007 р. збільшилася на 1,81 тис. грн./м2, або на 168,8% порівняно з 
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2007 р. Нівелювання фактору зміни роздрібних цін дозволило встановити, що 

реально в 2010 р. з кожного квадратного метра торгової площі отримано 

набагато менший обсяг товарообороту – лише 2,92 тис грн, що на +0,35 тис. 

грн. більше або 13,6% порівняно з 2007 р. 

Протягом 2010-2017 рр. спостерігаємо поступове зменшення 

товарообороту з кожного квадратного метра торгової площі. Так у 2017 р. цей 

показник у діючих цінах становив 9,98 тис. грн./м2, що на 4,71 тис. грн. більше 

порівняно з 2010 р. Втім, враховуючи індекс роздрібних цін віддача 

товарообороту з кожного квадратного метра торгової площі у 2017 р. становила 

лише 75,3% досягнутого значення у 2010 р.  

Впродовж аналізованого періоду 2007-2017 рр. спостерігаємо найкращу 

результативність управління роздрібною торговельною мережею у  

2011-2013 роках, де величина товарообороту з кожного квадратного метра 

торгової площі коливалася в межах від 3,36 тис. грн./м2  до 4,17 тис. грн./м2  у 

2013 р. Варто відзначити, що починаючи з 2014 р. значення цього показника 

поступово скорочується, і у 2017 р. в порівняних цінах становить 2,53 тис. грн., 

що майже на рівні 2007 р. – 2,57 тис. грн. 

Результативність роздрібної торговельної мережі кооперативних 

організацій споживчої кооперації України протягом 2007-2017 рр. подана в 

Додатку М. Впродовж 2007-2010 рр. спостерігаємо найвищі темпи скорочення 

кількості магазинів в Одеській (57,3%), Чернівецькій (70,5%), Миколаївській 

(71,8%), Чернігівській (72,1%) областях. Втім необхідно зауважити, що за цей 

період кооператорам Вінницької (102,6%), Рівненської (100,1%) областей 

вдалося зберегти наявну матеріально-технічну базу та забезпечити 

результативне управління нею. Вищі за середні темпи росту товарообороту на 1 

м2 торговельної площі в порівняльних цінах (111,5%) протягом аналізованого 

періоду 2007-2010 роки відзначаємо в Дніпропетровській (183,3%), 

Хмельницькій (140,0%), Чернівецькій (125,9%), Волинській (123,5%), 

Черкаській (119,5%), Рівненській (118,2%) облспоживспілках. Проте, 

кооператори Миколаївської (71,9%), Одеської (82,6%), Луганської (86,4%), 
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Львівської (88,0%) облспоживспілок не забезпечили результативне управління 

торговельною площею протягом досліджуваного періоду.  

Значні кількісні та якісні зміни в розвитку кооперативної роздрібної 

торговельної мережі відбулися протягом 2010-2017 років, що безпосередньо 

віддзеркалилося на результативності роздрібних торговельних підприємств. 

Так, у 2017 р. кількість магазинів скоротилася майже вдвічі, склала 5252 

одиниці проти 10092 одиниць у 2010 р. Більш високими темпами порівняно з 

середніми (52%) скорочення кількості магазинів відбулося у Дніпропетровській 

(18,6%), Закарпатській (33,8%), Херсонській (23,4%), Чернігівській (30,9%) 

областях. Проте, нижчими за середні є темпи скорочення кількості магазинів у 

Вінницькій (82,1%), Миколаївській (71,2%), Рівненській (60,8%), Хмельницькій 

(60,0%), Чернівецькій (61,4%) облспоживспілках. 

Кооператори більшості областей впродовж аналізованого періоду 

забезпечили результативне управління торговельними підприємствами, що 

характеризують темпи росту товарообороту на 1 м2 торговельної площі. Так, 

значно вищі за середні темпи росту товарообороту на 1 м2 торговельної площі в 

порівняльних цінах 2010 р. у 2017 р. відзначаємо у Волинській (178,5%), 

Закарпатській (167,6%), Чернівецькій (153,5%), Тернопільській (142,7%), 

Одеській (137,9%) областях. Втім низькі показники результативності 

торговельних підприємств спостерігаємо у Дніпропетровській (16,1%), 

Вінницькій (71,3%), Кіровоградській (71,8%), Херсонській (75,3%) областях.  

Разом з тим, як свідчить досвід останніх років, наявна матеріально-

технічна база (за умови її модернізації і оснащення сучасним торгово-

технологічним обладнанням) в основному забезпечує досягнуті обсяги 

товарообороту та дозволяє здійснювати торгівлю товарами народного 

споживання на регіональних ринках, залишаючись, при цьому, основною 

торговельною системою на селі. 

У звітній доповіді Ради і Правління Укркоопспілки на ІІІ з’їзді споживчої 

кооперації України 21 березня 2019 р. зауважено: “Звітний період започаткував 

створення в споживчій кооперації мережевого ритейлу і єдиних центрів 
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закупівель. Піонерами тут виступили тернополяни, спочатку об'єднавши під 

парасолькою Асортиментної комісії закупівлі більшості товарних груп, а 

згодом створивши класичний мережевий ритейл під назвою Теко-Трейд. На 

сьогодні  це 21 магазин, або 8% від їх загальної кількості, які дають 35%  

товарообороту області. Таку ж модель обрали кооператори Буковини, 

Черкаської, Чернігівської, Запорізької і Житомирської обласних спілок. 

Перебуваючи у постійній динаміці та пошуку, тернополяни пішли далі і у 2018 

році відкрили перші у споживчій кооперації України Експрес-маркет та 

Інтернет-магазин з продажу продовольчих товарів” [390]. 

Проведений аналіз результативності функціонування кооперативних 

торговельних підприємств протягом 2007-2017 років дозволив нам зробити такі 

висновки: 

 зміна роздрібного товарообороту споживчої кооперації за  

2007-2017 роки відбулася внаслідок зростання роздрібних цін на товари та 

послуги та зменшення фізичних обсягів продажу товарів; 

 зростання віддачі товарообороту з кожного квадратного метра 

торговельної площі; 

 згортання торговельних площ, скорочення кількості магазинів та їх 

укрупнення. 

Отже, протягом 2007-2017 рр. переважний вплив на збільшення 

роздрібного товарообороту споживчої кооперації мав ціновий фактор. 

Зниження результативності кооперативних торговельних підприємств 

пов’язано зі зменшенням фізичних обсягів реалізації товарів та згортанням 

роздрібної торговельної мережі системи споживчої кооперації. 

Проведене нами дослідження сучасної практики оцінювання 

результативності діяльності споживчих кооперативів, дозволило зробити 

висновок про те, що здебільшого управлінські працівники використовують 

економічні показники, притаманні комерційним організаціям. Зважаючи на 

прибутковість як основну мету підприємницької діяльності таких підприємств, 
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критерієм їх результативності та ефективності виступає рентабельність, яка 

оцінюється через відповідні показники (рентабельності діяльності, капіталу, 

витрат, власного капіталу тощо). Впродовж 2007-2017 рр. результатом 

торговельної діяльності більшості кооперативних торговельних підприємств є 

прибуток, величина якого із року врік має тенденцію до збільшення (табл. 5. 

19). 

Таблиця 5. 19 

Рентабельність торговельних підприємств споживчої кооперації України 

протягом 2007-2017 років (побудовано за даними [390]) 

Показники 

Чистий 
прибуток 
торгівлі, 
тис. грн. 

Загальний 
обсяг 

роздрібного 
товарообороту, 

млн. грн. 

Роздрібний 
товарооборот 
торг. мережі, 

млн. грн. 

Чистий прибуток у % до: 
загального 

обсягу 
роздрібного 

товарообороту 

роздрібного 
товарообороту 
торг. мережі 

2007 31154 3331,7 2727,0 0,94 1,14 

2008 42491 3887,0 3185,0 1,09 1,33 

2009 30994 3984,2 3309,2 0,78 0,94 

2010 32281 4368,1 3674,1 0,74 0,88 

2011 42597 4963,8 4249,4 0,86 1,0 

2012 45203 5365,1 4629,0 0,84 0,98 

2013 43732 5152,7 4505,3 0,85 0,97 

2014 48376 4634,4 4078,3 1,04 1,19 

2015 54273 4248,2 3696,1 1,28 1,47 

2016 64875 4619,2 4009,1 1,4 1,62 

2017 51673 4978,3 4309,5 1,04 1,23 

Темп зміни, % 
2017 до 
2007 165,9 149,4 158,0 +0,1 +0,06 

2017 до 
2012 114,3 92,8 93,1 +0,2 +0,22 

 

Значний обсяг прибутку отримано кооперативними торговельними 

підприємствами у 2016 р. – 64875 тис. грн., що вдвічі перевищує величину 

прибутку у 2007 р. – 31154 тис. грн. Проте у 2017 р. розмір прибутку зменшився 
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і склав 79,7% порівняно з 2016 р. Темпи росту прибутку у 2017 р. порівняно з 

2007 р. склали 165,9% і перевищили темпи росту як загального обсягу 

роздрібного товарообороту (149,4%), так і роздрібного товарообороту 

торговельної мережі (158,0%), що обумовило в свою чергу ріст рентабельності 

торговельної діяльності. Так, рівень рентабельності торговельної діяльності 

споживчої кооперації загалом у 2017 р. склав 1,04% проти 0,94% у 2007 р.; а 

рівень рентабельності торговельної діяльності торговельної мережі 1,2% проти 

1,14% у 2007 р. (рис. 5.16) 

 
Рис. 5.16. Рентабельність кооперативних торговельних підприємств 

України у 2007-2017 рр. (побудовано за даними [390]) 

 
Чистий прибуток організацій споживчої кооперації України протягом 

2007-2017 років поданий в додатку Н. Впродовж 2007-2016 рр. величина 

прибутку організацій споживчої кооперації зростала. Так, у 2017 р. прибуток 

облспоживспілок зріс на 165,9% порівняно з 2007 р. Темпи росту прибутку у 

2017 р. порівняно з 2012 р. склали 114,3%. Проте порівняно з 2016 р. величина 

прибутку зменшилася на 13,2 млн. грн., що становить 80%. Найбільш 

потужними за величиною прибутку є Рівненська (12386 тис. грн.), і 

Тернопільська облспоживспілки (10543 тис. грн.). Найменший обсяг прибутку у 

2017 р. одержали Запорізька (171 тис. грн.), Кіровоградська (304 тис. грн.), 

Херсонська (189 тис. грн.) облспоживспілки. Інформацію про рентабельність 
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торговельної діяльності організацій споживчої кооперації України протягом 

2007-2017 років наведено у Додатку О. 

Значно вищий за середній рівень рентабельності у 2017 р. спостерігаємо у 

Дніпропетровській облспоживспіці (24,1%). Втім, незначно вищий за середній 

рівень рентабельності є у Київській (5,6%), Тернопільській (2,9%), 

Миколаївській (2,66%) областях. Найменш рентабельними є Запорізька (0,14%), 

Хмельницька (0,26%), Житомирська (0,41%), Полтавська (0,45%), Одеська 

(0,46%) облспоживспілки (табл. 5.20).  

Таблиця 5.20  

Рентабельність торговельної діяльності організацій споживчої кооперації 

України протягом 2007-2017 років (побудовано за даними [390]) 

% 

Облспоживспілки 
Роки Абсолютне відхилення 2017 до 

2007 2010 2015 2016 2017 2007 2010 2015 2016 
Кримспоживспілка 1,85 1,33        
Вінницька 0,48 0,75 0,48 0,46 0,45 -0,03 -0,3 -0,03 -0,01 
Волинська 1,58 0,46 1,22 0,46 0,55 -1,03 +0,09 -0,67 +0,09 
Дніпропетровська 1,87 1,15 6,25 1,99 24,1 +22,2 +23,0 +17,85 +22,1 
Житомирська 0,56 0,44 0,33 0,45 0,41 -0,15 -0,03 +0,08 -0,04 
Закарпатська 1,25 0,53 0,82 1,18 1,34 +0,09 +0,81 +0,52 +0,16 
Запорізька   0,80 0,70 0,14   -0,66 -0,56 
Івано-Франківська 1,6 1,09 2,12 3,6 2,03 +0,43 +0,94 -0,09 -1,57 
Київська   12,8 7,9 5,6   -7,2 -2,3 
Кіровоградська 0,25 0,38 0,54 1,42 0,63 +0,38 +0,25 +0,09 -0,79 
Луганська 0,03 0,38 - 1,32 0,95 +0,92 +0,57  -0,37 
Львівська 0,72 0,22 0,56 0,77 0,96 +0,24 +0,74 +0,4 +0,19 
Миколаївська 2,31 0,16 4,5 2,95 2,66 +0,35 +2,5 -1,84 -0,29 
Одеська 1,34 1,09 0,58 0,93 0,46 -0,88 -0,63 -0,12 -0,47 
Полтавська 0,31 0,29 0,05 0,37 0,45 +0,14 +0,16 +0,4 +0,08 
Рівненська 1,63 1,42 2,6 2,5 1,93 +0,3 +0,51 -0,67 -0,57 
Сумська 1,77 1,48 1,44 1,46 1,3 -0,47 -0,18 -0,14 -0,16 
Тернопільська 5,69 1,79 2,98 3,2 2,9 -2,79 +1,11 -0,08 -0,3 
Херсонська 0,83 0,39 0,43 0,53 0,44 -0,39 +0,05 +0,01 -0,09 
Хмельницька 0,53 0,48 0,42 0,38 0,26 -0,27 -0,22 -0,16 -0,12 
Черкаська 0,69 1,02 2,26 2,11 1,05 +0,36 +0,03 -1,21 -1,06 
Чернівецька 0,52 1,13 2,07 3,24 1,7 +1,18 +0,57 -0,37 -1,54 
Чернігівська 0,76 0,47 0,82 2,03 1,11 +0,35 +0,64 +0,29 -0,92 
Разом 1,14 0,88 1,47 1,62 1,23 +0,09 +0,35 -0,24 -0,39 

 

З огляду на показники результативності кооперативних торговельних 
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підприємств й організацій та важливість соціально-економічної ролі споживчої 

кооперації в обслуговуванні сільських споживачів резервами їх підвищення є 

інноваційний розвиток кадрового потенціалу як визначальної складової 

кооперативного менеджменту. На сьогодні в споживчій кооперації України 

працює 24 тис. осіб. Рівень кадрового потенціалу споживчої кооперації 

високий. Майже третину від штатного складу підприємств і організацій 

становлять працівники з бакалаврським та магістерським рівнями освіти, серед 

керівників – понад 60%. У складі облікової кількості штатних працівників 

споживчої кооперації за класифікацією професій найбільше робітників – 54%; 

керівників – 2 %. 

Найбільша частка працівників з вищою освітою у їх загальній чисельності 

в Чернівецькій – 43,4%, в Львівській – 37,9%, в Дніпропетровській – 35,3%, в 

Івано-Франківській – 36,6%, у Львівській – 37,9% споживспілках (рис. 5.17). 

 
Рис. 5.17. Якісний склад працівників підприємств та організацій споживчої 

кооперації України (побудовано за даними [390]) 

Високий рівень кадрового забезпечення підприємств та організацій 

споживчої кооперації поєднується з реальними можливостями його відтворення 

(оновлення та омолодження) за рахунок фахівців сучасного рівня та необхідної 

кваліфікації, підготовлених в вищих навчальних закладах системи 
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кооперативної освіти. Швидке старіння знань, виникнення нових 

інформаційних джерел потребує системи їх поновлення, що можливе шляхом 

участі працівників системи в тематичних та наукових семінарах, навчальних 

тренінгах, навчанні (за різними термінами та різними програмами) на курсах 

підвищення кваліфікації, організовуваних Інститутом післядипломної освіти 

Львівського торговельно-економічного університету та Міжгалузевим 

інститутом підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів 

Полтавського університету економіки і торгівлі. 

Стратегічні пріоритети кадрової політики як складової управління 

кадровим потенціалом торговельних підприємств споживчої кооперації 

демонструє рис. 5.18.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 5.18. Стратегічні пріоритети кадрової політики споживчої кооперації 
України  

Потенціал інновацій підтримується активною роботою наукових 
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Львівського торговельно- економічного університету та Полтавського 

університету економіки і торгівлі. Майже чверть від загальної кількості 
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молоді працює у Вінницькій, Рівненській, Тернопільській, Волинській, 

Хмельницькій, Закарпатській, Чернівецькій споживспілках (37%–21%).  

В системі Укркоопспілки функціонують обласні громадські молодіжні 

організації, молодіжні трудові колективи.  

Втім, реалізація молодіжної політики в споживчій кооперації України має 

певні проблеми: 

 недостатня інтегрованість випускників закладів вищої освіти у 

кооперативні організації; 

 відсутність сталих замовлень освітніх послуг організаціями і 

підприємствами споживчої кооперації; 

 повільні темпи створення конкурентоспроможних робочих місць; 

 низький рівень забезпечення молодих фахівців робочими місцями 

за обраною спеціальністю, гідною заробітною платою, соціальним захистом 

тощо. 

Тому є необхідність в удосконаленні молодіжної політики, створенні 

оптимальних умов для залучення молоді до процесів розвитку кооперації 

України.  

Підвищення результативності кооперативних торговельних підприємств і 

організацій можна забезпечити лише на основі глибоких трансформаційних 

змін діючої системи управління споживчою кооперацією і становленням 

кооперативного менеджменту. Ефективне впровадження якого, потребує 

застосування наукового підходу, поєднання кооперативних принципів 

управління з ринковим механізмом господарювання, реалізації сучасних 

методів галузевого і функціонального управління. Особливістю кооперативного 

менеджменту є те, що він функціонує у більш складному зовнішньому і 

внутрішньому середовищі і виходить за рамки статутної діяльності 

кооперативних організацій, поширюючи соціальну функцію управління на все 

обслуговуване населення (рис. 5.19). 
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Рис. 5.19. Суб’єкти, об’єкти та функції кооперативного менеджменту 

(власна розробка) 

Відносини між кооперативним менеджментом і пайовиками слід 

будувати через призму поєднання в особі останніх суб’єкта і об’єкта 

управління. У цьому полягає складність кооперативного менеджменту і 

основна його проблематика. Соціальні функції кооперативного менеджменту 

повинні реалізуватися в спрямованості соціальної роботи організацій споживчої 

кооперації на такі об’єкти: пайовики, працівники, некоопероване населення. 

Розвиток системи споживчої кооперації загалом залежить від того, як вона 

впливає на ці категорії населення, дотримується балансу інтересів і визначає 

пріоритети. 

Основною відмітною рисою кооперативного менеджменту – є функція 

соціалізації, історично притаманна йому. Ця функція повинна бути основою 
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стратегії кожної організації споживчої кооперації. Вона накладає відбиток на 

формування її місії та цілей. 

Суттєвою проблемою управління споживчою кооперацією є 

професіоналізація кооперативного менеджменту, яка полягає в пріоритеті 

системи громадського самоврядування над системою органів професійного 

управління; стимулюванні активної участі пайовиків засобами і особистими 

зусиллями в діяльності споживчих товариств шляхом отримання відчутного 

економічного ефекту; структуризації кооперативного менеджменту відповідно 

до соціальних і господарських функцій споживчої кооперації; застосуванні 

сучасних інструментів управління, визнаних наукою і практикою менеджменту 

Основними елементами побудови кооперативного менеджменту на 

засадах професіоналізму, на нашу думку, є:  

1. Гармонійна співпраця між органами громадського самоврядування і 

професійного управління, побудована на дотриманні статутних норм і вимог. 

2. Структуризація кооперативного менеджменту відповідно до соціальних 

і господарських функцій споживчої кооперації. 

3. Наявність управлінських кадрів з високими професійними якостями й 

ідеологічними особистісними установками, що відповідають принципам 

кооперації.  

4. Застосування сучасних інструментів управління, визнаних наукою і 

практикою менеджменту (корпоративна культура, місія та стратегія організації, 

корпоративна соціальна відповідальність).  

Оскільки споживча кооперація України сьогодні активно інтегрується у 

роботу європейських кооперативних структур (об’єднань “Euro Coop”, 

“Кооперативи Європи” та ін.), потрібно послідовно адаптувати і впроваджувати 

найкращий європейський досвід, вибудовувати в Україні нову споживчу 

кооперацію, виховувати нового споживача і нового члена споживчого 

товариства, формувати нову кооперативну ідею. Членство у європейських 

кооперативних інституціях, налагодження контактів із зарубіжними колегами 

допомагають вітчизняним кооператорам не просто вивчати досвід роботи у 
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галузі торгівлі у різних країнах, розуміти перспективи та принципи розвитку 

європейської кооперативної торгівлі. Ці контакти допомагають визначати 

напрями, якими треба прямувати споживчій кооперації України, щоб і надалі 

залишатися повноцінним конкурентоспроможним гравцем на економічних 

теренах держави. 

 

5.4. Інноваційні напрями підвищення результативності торговельних 

організацій і підприємств 

 

Конкуренція, як рушійна сила розвитку національної ринково-

економічної системи сприяє пошуку сучасними менеджерами торговельних 

організацій і підприємств нових механізмів, інноваційних технологій та 

стратегічних перспектив розвитку. Інновації здатні підвищити результативність 

та ефективність будь-якого процесу, вивести його на якісно новий рівень, 

відтак інноваційний напрям розвитку повинен стати для України пріоритетним. 

Здійснення інноваційної діяльності (нова техніка, технології, управлінські 

інновації, організація праці та мотивація персоналу до прийняття участі в цих 

процесах) дає найкращі результати та є основним фактором забезпечення 

результативності сучасних роздрібних торговельних організацій і підприємств 

[49]. Саме інновації дають можливість власникам і менеджерам обстежених 

торговельних організацій і підприємств підвищити частку ринку та отримати 

високі показники економічного зростання, вирішити проблеми, як 

економічного, так і екологічного, соціального, технологічного характеру.  

Більшість сучасних концепцій менеджменту ґрунтується на системному 

підході до розуміння підприємства та менеджменту. Виходячи з позицій 

системної методології, торговельні організації та підприємства функціонують і 

розвиваються як відкриті, складні, динамічні, соціально-економічні системи. В 

сукупності підсистем – технічної, економічної, соціальної, організаційної – 

торговельне підприємство виступає як єдине ціле, як керована система. Разом з 

тим, кожна функціональна підсистема – самостійний об’єкт управління з 
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властивими йому вимогами та умовами. Від врахування специфіки підсистем 

залежить результативність та ефективність функціонування системи 

“торговельне підприємство”. Знання основних властивостей і 

закономірностей функціонування та розвитку торговельних підприємств, як 

відкритих систем, допомагає менеджерам визначити вплив кожної із них на 

результативність діяльності, формувати реальні цілі та завдання, визначати 

раціональну організаційну структуру менеджменту, оперативно реагувати на 

зміни факторів навколишнього середовища, приймати оптимальні 

управлінські рішення. Тому спроби менеджерів забезпечити високий рівень 

результативності та ефективності обстежених торговельних підприємств за 

рахунок змін в окремих підсистемах не увінчаються успіхом.  

Наукові дослідження і світовий досвід свідчать про об’єктивну 

необхідність системної трансформації всіх підсистем торговельних 

підприємств, зокрема і управління, зважаючи на новітні концепції і технології 

менеджменту, інструменти й методи менеджменту, впровадження сучасних 

інформаційних технологій, інновацій у всіх підсистемах. Отже, впровадження 

інновацій у роздрібній торгівлі є можливим у всіх підсистемах складної 

системи торговельне підприємство: управлінській, організаційній, соціально-

економічній та техніко-технологічній. Адже, в сучасних умовах 

результативними та ефективними є ті торговельні організації і підприємства, 

менеджмент яких вчасно реагує на вимоги ринку, раціонально організовує 

торгово-технологічний процес, забезпечує високі стандарти якості 

обслуговування покупців й впроваджує новітні технології та методи системи 

менеджменту.  

У фаховій економічній літературі з менеджменту достатньо повно та 

ґрунтовно висвітлено поняття “інновації в торгівлі”. Так, низка вітчизняних 

вчених трактує це поняття, як: 

 “результат інноваційної діяльності у вигляді удосконаленого 

торгово-технологічного й організаційно-управлінського процесу, метою якого є 
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не лише досягнення економічного та соціального ефекту, а й формування 

конкурентоспроможних торговельних систем” [112, с. 101].  

 “інновація – це процес, спрямований на створення, виробництво, 

розвиток та якісне удосконалення нових видів виробів, технологій, 

організаційних форм та їх впровадження у практичне застосування з метою 

отримання економічного ефекту та забезпечення ринкового успіху 

підприємства чи організації” [7, с. 6].  

 “впровадження нових або значно змінених послуг і способів їх надання 

чи впровадження нових або значно змінених товарів (у випадку, коли інновація в 

послугах може привести до впровадження нових товарів)” [230, с. 45].  

Найбільш повною, на наш погляд, є типологія інновацій у сфері роздрібної 

торгівлі за принципом зміни та вдосконалення комерційних відносин і/або 

технологій, запропонована топ-менеджером у торговельній сфері Е. Блондо:  

 радикальні інновації (інтернет-торгівля);  

 покрокові інновації (поступове збільшення простору для проходу в 

торгових площах);  

 соціальні інновації (цілодобово відкриті магазини або модель 

роботи Seven-Eleven, можливість придбання товарів у кредит, платіжні станціі);  

 технічні інновації (використовувана гіпермаркетами партитивна 

упаковка виробників); 

 революційні інновації (технології електронного обміну даними між 

торговельним підприємством і виробником, комплексні програми для 

управління ресурсами компанії – ERP-системи);  

 локальні інновації (створення власних торговельних марок);  

 архітектурні інновації (комерційні відносини та технології 

складування товарів, представлення товарів потенційним покупця) [37]. 

Звичайно, для різних форматів роздрібних торговельних підприємств, такі 

інновації можуть суттєво відрізнятися, особливо в українських реаліях. Наприклад, 

для деяких мереж гіпермаркетів інноваціями будуть впровадження секційного 
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зберігання на складах, для супермаркетів – впровадження систем управління 

споживчим досвідом або загальних програм лояльності, для магазинів одягу – запуск 

віртуальних примірочних або робота з розсилками [337].  

Сьогодні концентрація товарообороту в крупних і середніх торговельних 

підприємствах досягла понад 80% в загальнонаціональному товарообороті. 

Великі торговельні підприємства мають низку переваг економічного, 

технологічного і організаційного характеру, що зумовлює їх результативний 

розвиток. Вони набувають організаційної форми мереж широкоформатних 

підприємств роздрібної торгівлі. Мережі таких підприємств носять 

корпоративний характер і належать великим торгово-промисловим групам: 

“Фуршет”, “Сільпо”, “Ельдорадо”, “Епіцентр”, “Фокстрот” та ін.  

Дослідники та аналітики проблеми результативного функціонування та 

ефективного розвитку торговельних організацій і підприємств стверджують, що 

новітні технології дуже скоро серйозним чином змінять споживчий сектор і, 

відповідно, сектор роздрібної торгівлі і комерції. В черговому Звіті Deloitte 

Global Powers of Retailing – 2018 визначено п’ять глобальних тенденцій 

розвитку торгівлі: 

1) споживачі все більше цінують не кількість речей, а вплив покупок і 

споживчий досвід, отриманий при їх придбанні, на їх життя; 

2) прояв “економіки соціальних мереж” – все більше на вибір товару, що 

купується, впливає відповідність продукту створеному в мережах образу 

людини, “особистому бренду”; 

3) зміна форматів: культура загального споживання приводить до того, 

що при виборі товарів покупець звертає особливу увагу на думку інших людей, 

ключові тенденції в світі; 

4) fast shopping: споживачі (особливо найбільш економічно заможні) 

сьогодні вкрай цінують свій час і прагнуть отримати максимум сервісу за 

мінімальний час. Тому компаніям сфери роздрібної торгівлі доводиться 

підлаштовуватися під вимоги клієнтів і прагнути оперативно формувати та 

виконувати замовлення відповідно із запитами покупців; 
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5) життя по експоненті – експоненціальні технології, такі як штучний 

інтелект, роботи створюють абсолютно інший формат взаємовідносин між 

покупцем і торгівлею [391].  

Впровадження новітніх технологій, змінює не лише поведінку покупця, 

але відкриває нові можливості для створення індивідуальних пропозицій. В 

сучасних умовах цифрових технологій розробка та запровадження 

інноваційних бізнес-моделей є вирішальними для результативності вітчизняних 

торговельних організацій і підприємств. Зокрема, аналітики компанії Forrester 

зазначають, що магазини майбутнього орієнтуватимуться на такі додаткові 

послуги: догляд за дітьми, ветеринарне обслуговування тварин або підтримка 

хорошої зовнішності. Ці послуги з’являться на додаток до служб, що 

об’єднують онлайновий і оффлайновий шопінг. Вони доставлятимуть товари, 

прийматимуть замовлення і ходитимуть між рядів товарів замість користувача. 

А якщо покупець особисто ходитиме за покупками, наприклад, одягом, тоді 

йому достатньо вказати в смартфоні свої параметри і бажані моделі, а коли він 

зайде в примірювальну, речі вже будуть там його чекати [392].  

Втім, варто зауважити, що рівень поширення інноваційних процесів в 

оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів 

відстає від рівня розповсюдження інноваційних процесів у національній 

економіці загалом, що не є властивим для розвинених держав. Так, у 2018 р. в 

середньому по Україні лише 20% підприємств займалися інноваціями, в той час 

як у Німеччині – понад 60%) [197].   

Тому для забезпечення якісних системних перетворень роздрібних 

торговельних організацій і підприємств та підвищення їх результативності 

необхідною умовою є активізація інвестиційних процесів у сфері інноваційної 

діяльності, особливо у частині розширення масштабів і асортименту реалізації 

інноваційної продукції та підвищення якості товарів. Формування пріоритетів 

інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку роздрібних торговельних 

підприємств слід здійснювати за товарним, маркетинговим, торгово-

технологічним, управлінським, ринковим та соціально-економічним 
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напрямами, зауважує український вчений Т. Васильців. Відповідно виконання 

цієї мети потребує формування і реалізації системної сукупності заходів за 

головними механізмами державної політики, такими як: організаційно-

інституційний, економічний, товарний та соціально-психологічний [49]. 

Власникам і менеджменту роздрібних торговельних підприємств 

перспективним засобом підвищення результативності та ефективності їх 

діяльності доцільно ініціювати створення виробничо-торговельних 

регіональних інноваційних кластерів, що може стати перспективним засобом 

підвищення результативності інноваційної діяльності та її інвестиційного 

забезпечення. Це дозволить перетворити їх на більш інвестиційно привабливі 

бізнес-одиниці, досягти вищих фінансово-економічних результатів, посилити 

коопераційні форми співробітництва, забезпечити вертикально-горизонтальну 

інтеграцію, диверсифікувати форми і формати торгівлі та створити, впровадити 

і комерціалізувати всі види інновацій [49]. 

Упровадження на рівні досліджених торговельних підприємств сучасного 

механізму інноваційного розвитку, адекватного умовам розбудови цифрового 

інтеграційного інноваційного простору, сприятиме перетворенню 

технологічного знання в завершений продукт з високою споживчою вартістю. 

Інтерактивне інформаційно-технологічне середовище, що створюється при 

цьому, підвищить креативну спроможність генерації нових ідей, що 

примножить інтелектуальний капітал організації й надасть можливість його 

подальшого використання. Вдосконалення процесу трансферу знань та 

побудова організаційної структури менеджменту, адекватної принципам 

самонавчання та розвитку, підвищить ступінь охоплення повноважень за 

функціями менеджменту і знизить коефіцієнт дублювання управлінських робіт 

та коефіцієнт їх концентрації у межах функцій управління, підвищить 

продуктивність праці та швидкість прийняття управлінських рішень у напрямі 

забезпечення результативності торговельних організацій і підприємств [323]. 

Ми поділяємо думку вчених про перспективний інноваційний напрям 

розвитку вітчизняних торговельних організацій і підприємств – онлайн продажі. В 
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світовому масштабі ніша e-commerce у 2017 р. показала вражаюче зростання +16%, 

і досягла 1,5 трлн. дол. За прогнозами до кінця 2019 р. загальний обсяг продажів 

інтернет-магазинів у всьому світі повинен досягти 2 трлн. дол. США. До 2020 р. 

загальний обсяг продажів в інтернет-торгівлі в світі має подвоїтися [394]. 

За експертними оцінками, сегмент електронної комерції поки що займає не 

більше 4% від загального ринку роздрібної торгівлі в Україні. Сегмент 

маркетплейсів є найбільш швидкозростаючим напрямком в ніші онлайн-торгівлі, 

значно випереджаючи класичні інтернет-магазини за швидкістю зростання.  

Незважаючи на незначний обсяг цього ринку в продуктовому ритейлі, вже 15 

традиційних продуктових мереж мають власні онлайн-платформи. Лідером на 

цьому ринку є сервіс Zakaz.ua – інтернет-платформа, яка надає місце традиційним 

ритейлерам (“Ашан”, Novus, Metro, Fozzy) для торгівлі онлайн. Серед великих 

мереж власні інтернет-магазини мають “Фуршет”, “Таврія В”, “Епіцентр”, 

“Львівхолод” [355]. Однак, з урахуванням того, що в більшості розвинених країн 

світу показник електронної комерції сягає близько 10-15%, важливо констатувати 

значний потенціал для зростання та те, що ринок електронної комерції в Україні на 

разі все ж таки знаходиться на етапі становлення.  

За статистичними даними обсяг ринку електронної комерції в Україні 

впродовж 2010-2018 рр. стабільно зростає. Більшість споживачів – молоді люди 

з вищою освітою, які проживають в містах. Найбільш популярними категоріями 

товарів, які найчастіше купували на маркетплейсах українські споживачі, є: 

взуття, одяг, аксесуари, мобільні телефони, техніка й електроніка, товари для 

дому й саду. Саме ці категорії товарів були драйверами розвитку електронної 

комерції впродовж останніх років. За даними групи компаній EVO (Prom.ua, 

Bigl.ua і Crafta.ua), протягом останніх місяців, спостерігається постійне 

зростання попиту на товари українського виробництва.  

Перспективним інноваційним напрямом підвищення результативності 

обстежених торговельних організацій і підприємств є активний розвиток 

власних торговельних марок (Private Label – англ.). Власні торговельні марки 

(ВТМ) – це унікальне явище, що об’єднує продукцію, яка створюється 
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роздрібними мережами на виробничих потужностях різноманітних виробників. 

Уперше зазначену практику застосувала у 1869 р. британська мережа Sainsbury, 

яка запропонувала покупцям бекон під власним іменем. Проте масовості 

використання товарів PL набуло тільки в кінці XX ст., після того як французька 

компанія Carrefour у середині 70-х років почала реалізувати продукцію 

власного фасування.  

ТОВ “Епіцентр К” постає яскравим національним лідером, що 

безперервно покращує свою діяльність та першим реалізує нові напрямки. 

Сегмент ВТМ динамічно розвивається і за три останніх роки досяг більше 12% 

частки в реалізації, а продажі – зросли у 10 разів. Як свідчать результати 

проведеного дослідження, впровадження ВТМ дозволяє збільшити 

прибутковість, підвищити лояльність покупців та забезпечити торговельним 

організаціям довгострокові конкурентні переваги. Частка ВТМ в обсязі 

товарообороту Fozzy знаходиться на рівні 10%, в “АТБ” – перевищує 20%. За 

висновками експертів “Nielsen Україна” загострення конкуренції між ВТМ і 

відомими брендами буде продовжуватися, а більш ніж половина українських 

покупців на сьогодні готові перейти на товари ВТМ. Це сприятиме збільшенню 

частки власних марок вітчизняними продовольчими ритейлерами в 

товарообороті до 25-30%, що посилить конкуренцію в цьому сегменті [355]. 

Стратегічним інноваційним напрямком розвитку ВТМ у ТОВ 

“Епіцентр К” постає створення збалансованого портфелю марок, які 

об’єднують комплементарні товарні категорії та дозволяють ефективно 

охоплювати існуючі та нові сегменти клієнтів, посилюючи конкурентні позиції 

роздрібної мережі. Базовою стратегію ВТМ є розбудова справжніх брендів – 

спеціалістів у визначених торговельних категоріях, здатних конкурувати на 

рівних з лідерами (А-брендами) у своїх категоріях. В той же час в портфелі 

присутній типовий “парасольковий” бренд EXPERT, з ідентифікатором групи 

товарів (tools; garden; fix; light). Для задоволення сегменту клієнтів, які 

орієнтовані на товари економкласу слугують ТМ “Червона лінійка” та 

“Underprice”. Власні марки ТОВ “Епіцентр К” представлені в різних цінових 
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сегментах та групах товарів, також вирізняються спеціальні категорійні бренди, 

що разом поєднуються в унікальний комбінований портфель брендів (рис. 

5.20).  

 
Рис. 5.20. Комбінований портфель ВТМ ТОВ «Епіцентр К» 

 
Менеджмент торговельної компанії постійно враховує побажання та 

інтереси покупців, передбачає розвиток глобальних трендів у різних галузях. 

Ексклюзивні марки ТОВ “Епіцентр К” – це не тільки гарантія якості й 

функціональної ефективності продукту, ВТМ пропонують покупцям додаткову 

вигоду при використанні товарів. Однією з важливих переваг ВТМ є те, що 

виробник самостійно не в змозі представити такий широкий асортимент товарів 

високої якості, під одним надійним брендом. Створення та просування нових 

конкурентоспроможних брендів є дуже перспективним інноваційним напрямом 

розвитку ТОВ “Епіцентр”, і є результатом системної взаємодії функціональних 

сфер торговельної організації: виробництва, маркетингу та реклами, закупівель, 

продажів, економіки. 

Менеджмент обстежених торговельних організацій і підприємств значну 

увагу приділяє якості товарів власних торговельних марок, пропонуючи 

споживачам широкий асортимент товарів гарантованої якості (рис. 5.21).  
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Рис. 5.21. Алгоритм виробництва товарів власної торговельної марки у ТОВ “Епіцентр” 
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Більшість нормативно-технічних документів передбачає широкі 

діапазони вимог, а для продукції ВТМ ці параметри більш жорсткі. Для 

менеджменту цих торговельних організацій орієнтиром за якістю є світові 

бренди, що і вимагається від виробника – якість того ж рівня. У торговельній 

організації впроваджена Програма якості для товарів власної торгової марки. 

Процес взаємодії маркетингової служби ТОВ “Епіцентр К” з постачальниками 

цих товарів описано на блок-схемі. Контроль якості товарів ВТМ здійснюється 

на трьох рівнях: процесу виробництва, готового продукту, відгуків покупців.  

Торгово-виробнича компанія “Львівхолод” – один з лідерів у галузі 

роздрібної торгівлі Західної України з більш ніж десятирічним досвідом роботи 

в рітейлі. За кількістю торгових точок посідає 5 місце у всеукраїнському 

рейтингу мереж. Компанії належить мережа магазинів самообслуговування 

“Рукавичка” (129 магазинів), а також виробничі потужності, лабораторія, 

власний логістичний центр.  

Інноваційним фактором підвищення результативності торговельної 

діяльності ТОВ ТВК “Львівхолод” власники  і менеджмент вбачають у 

подальшому розвитку власних торговельних марок таких як: “Кухарочка”, 

“Традиція” , “Глянц” та “Гальба” з виробництва та реалізації продукції 

широкого асортименту: заморожених м’ясних напівфабрикатів, фасованих 

круп, цукру, борошна, пластівців, гороху, сухарів панірувальних, арахісу, какао 

та ін. Ці торговельні марки підлягають реалізації лише у торговельних 

підрозділах компанії, а саме: магазинах мережі “Рукавичка”, гіпермаркеті 

“Рукавичка” та дрібно-гуртовому магазині “Гуртівня Львівхолод”. У власному 

виробничому відділі ТОВ ТВК “Львівхолод” здійснюється переробка 

м’ясопродуктів, виготовлення різноманітних видів охолоджених та 

заморожених напівфабрикатів; фасування свіжомороженої риби; у кулінарному 

цеху виготовляються кури-гриль, гарячі страви та холодні закуски.  

ВТМ “Кухарочка» позиціонується як торгова марка нижчого цінового 

сегменту, що включає в себе товари соціального значення. Це дозволяє 

конкурувати по ціні та якості з товарами інших виробників. В компанії 
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функціонує технологічна харчова лабораторія, акредитована 

Украгростандартом, що здійснює систематичний контроль якості усього 

асортименту товарів власних торговельних марок. Компанія сертифікована 

відповідно до міжнародних стандартів якості та безпеки харчових продуктів 

ISO 9001, ISO 22000:2005. Як відомо, станом на сьогодні ця система управління 

якістю найбільш авторитетна в світі, це низка міжнародних стандартів, кожен з 

яких присвячений різним аспектам управління безпекою продуктів харчування.  

Відзначимо, що інноваційна спрямованість менеджменту обстеженого 

ТОВ ТВК “Львівхолод” ґрунтується на впроваджених у торговельну діяльність 

підприємства таких  організаційно-управлінських інновацій: 

 впровадження категорійного менеджменту в управлінні асортиментом; 

 створення Асортиментної ради – колегіального дорадчого органу з 

правом прийняття рішень з питань асортиментної та цінової політики 

підприємства; 

 введення в штат посади головного директора з розвитку та 

стратегічного планування з прямим підпорядкуванням заступнику генерального 

директора; 

 проведення стратегічних сесій за участю працівників середнього та 

вищого рівнів управління раз у 5 років; 

  впровадження проекту “Безакцептного приймання товарів у 

підрозділах від Розподільчого центру”; 

 запровадження процесу автоматизованого прийому накладних 

повернення в Розподільчий центр та формування товарних запасів; 

 впровадження проекту  “Соціальна картка” для постійних покупців; 

 впровадження постійно діючої “Гарячої лінії» з номером 800508150. 

Продумані та виважені інвестиції у розвиток та інновації бізнес-процесів 

свідчать про зміцнення позицій компанії на українському ринку та підвищення 

її результативності. Власники і менеджмент ТОВ ТВК “Львівхолод” поступово 

реалізують стратегію планового розширення діяльності на території Західної 
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України; впроваджують інноваційні технології та методи професійного 

обслуговування покупців, розвивають власну програму лояльності, вводять 

сучасні системи контролю якості та асортименту товарів. 

Сучасні вимоги ринкового бізнесу обумовлюють пріоритетність 

інноваційного наповнення інвестицій, направлених, в першу чергу, на розробку 

і освоєння нових управлінських інформаційних систем і інформаційних 

технологій, які ідеально можуть задовольняти інформаційні потреби 

працівників різних функціональних підсистем та рівнів управління 

обстеженими торговельними підприємствами. Наші спостереження показали, 

що діючі на сьогодні у ТОВ “ВМВ Холдінг”, ТОВ ТВК “Львівхолод”, ТОВ 

“Купава-5” системи інформаційного забезпечення мають певні недоліки. 

На основі аналізу багаторічного досвіду роботи закордонних і 

вітчизняних роздрібних торговельних мереж, на нашу думку, в систему 

менеджменту цих торговельних підприємств потрібно впровадити технологію 

електронного обміну діловими даними. (EDI, Electronic Data Interchange, 

“Електронний документообіг”). Це технологія, що дозволяє суттєво скоротити 

витрати часу, який бізнес-партнери витрачають на документальне оформлення 

замовлення, скорочуючи таким чином час і матеріальні витрати на 

обслуговування замовлення. Основна ідея полягає в тому, що бізнес-партнери 

відмовляються від використання факсимільного зв’язку та e-mail для 

відправки/отримання документів у цифровому вигляді (замовлень на 

постачання продукції). Замість цього облікові системи підприємств 

спеціальним чином інтегруються для відправки та отримання повідомлень в 

єдиному форматі EANCOM. Таким чином, документи з однієї облікової 

системи потрапляють відразу в іншу, позбавляючи бізнес-партнерів від 

роздруку документа і відправки його по факсу з наступним ручним уведенням 

заявки зі сторони постачальника. 

З метою налагодження ефективних комунікацій між усіма структурними 

відділами системи менеджменту і створення єдиного інформаційного сховища, 

що містить всю потрібну інформацію про торговельне підприємство, його 
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послуги, товари і роботу всіх відділів ми рекомендуємо керівництву 

впровадити ERP-системи. Впровадження ERP-систем дасть можливість 

менеджменту  застосовувати одну інтегровану програму замість декількох 

різних. За допомогою ERP-системи можливо управляти обробкою, логістикою, 

доставкою, виставлянням рахунків, бухгалтерським обліком, тощо. В сучасних 

умовах SAP R/3 об'єднує найкраще в світі комплексне, масштабоване та 

ефективне програмне забезпечення для управління бізнесом і гнучку 

платформу, засновану на відкритих технологіях. Система SAP R/3 складається з 

набору прикладних модулів, які підтримують різні бізнес-процеси компанії і 

інтегровані між собою в масштабі реального часу: фінанси (FI), контролінг 

(CO), управління основними засобами (AM), управління проектами (PS), 

виробниче планування (PP), управління матеріальними потоками (MM), збут 

(SD), управління якістю (QM),  управління персоналом (HR), управління 

інформаційними потоками (WF), галузеві рішення (IS), базисна система. 

Впровадження ERP-систем можливе тільки за наявності відповідних 

інструментальних засобів – для SAP SAP R/3 це спеціалізований інструмент 

бізнес-інжинірингу Business Engineer. З його допомогою можна конфігурувати і 

налаштувати систему SAP R/3 так, щоб вона задовольняла потребам 

підприємства, підтримувати цю відповідність протягом усього життєвого циклу 

системи. 

Інноваційний розвиток торговельних організацій і підприємств як 

передумова підвищення їх результативності та ефективності є можливими за 

умови формування менеджерами механізму управління творчістю на всіх 

рівнях управління. Формування інноваційної активності особистості 

демонструє рис.5.22. 

 



426 
 

 

 Рис.5.22. Формування інноваційної активності працівників  

(побудовано на основі  

Одним із явних проявів творчості працівників в організації є інноваційна 

активність, яка є передумовоюрезультативного управління (рис.5.23). 

 
Рис. 5.23. Інноваційна активність як передумова результативного 

управління (власна розробка) 
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Лінійні керівники системи менеджменту обстежених роздрібних 

торговельних підприємств в ході проведених інтерв’ю погодилися з думкою 

про те, що найбільш важливим фактором підвищення індивідуальної 

результативності працівників є система мотивації праці. Основне завданняֹ 

менеджменту торговельних підприємֹств в цьому напрямкуֹ роботи – це 

побудоваֹ ефективнֹої мотиваціֹйної системи, яка повинна орієнтувֹатися на 

пріоритеֹт стратегіֹчних цілей підприємств та очікування працівників. 

В більшості обстежених торговельних підприємствах (ТОВ “Купава-5”, 

ТОВ “ВМВ Холдінг”, ТОВ “Епіцентр”, ТОВ ТВК “Львівхолод”) постійнаֹ 

частина заробітнֹої плати становитֹь біля 70% сумарноїֹ винагороֹди. Решта 28-

30% припадаєֹ на змінну частину оплати праці, що включає премії, доплати, 

надбавкиֹ. Втім досвід зарубіжнֹих країн свідчитьֹ про те, що доцільниֹм є 

зменшеннֹя постійноֹї частини заробітнֹої плати до 50-60%, а збільшенֹня змінної 

частини до 40-50%. У цьому випадку працівниֹки будуть мати вищу 

зацікавлֹеність в результаֹтах своєї роботи, оскількиֹ від цього буде залежатиֹ 

остаточнֹий розмір їх матеріалֹьної винагороֹди, а невиконаֹння поставлеֹних 

завдань призведеֹ до погіршенֹня фінансовֹо-економічного стану підприємֹства, 

що призведеֹ до суттєвогֹо скороченֹня змінної частини заробітнֹої плати. 

Звичайноֹ, при збільшенֹні додатковֹої заробітнֹої плати у відношенֹні до основноїֹ 

спеціалісти кадрової служби повинні враховувֹати такі показникֹи як вік, стать, 

стаж роботи, рівень кваліфікֹації, досвід роботи, продуктиֹвність праці тощо. 

Для підвищенֹня результативності тарифноїֹ системи оплати праці 

менеджменту торговельних підприємств ми пропонуєֹмо збільшитֹи її частку в 

структурֹі оплати праці відповідֹно до загальноֹєвропейського стандартֹу. Дана 

тарифна частина заробітнֹої плати у торговельних підприємствах має 

формуватֹися під впливом таких постійноֹ діючих факторівֹ, як складнісֹть, 

інтенсивֹність праці, відповідֹальність за виконаніֹ результаֹти, умови праці, а 

розміри премій – на основі таких змінних факторівֹ, як ініціатиֹвність, 

старанніֹсть, підприємֹливість, вчасністֹь, винахідлֹивість. 
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Також менеджменту торговельних підприємств можна рекомендувати 

стимулювати своїх працівників й нематеріальним способом – шляхом надання 

їм змоги працювати вдома (не стосується лише керівних посад). Наприклад, з 

головним бухгалтером можна укласти контракт, згідно якого 75% (30 год. у 

тиждень) робочого часу головний бухгалтер повинен працювати на 

підприємстві і виконувати виробничі завдання, що потреують тісних контактів 

зі співробітниками, а 25% (10 год. у тиждень) – вдома з інформацією. Вручення 

подарунків за найвищі досягнення в роботі окремим успішним працівникам 

буде стимулювати інших працювати більш результативніше. 

Дієвим інструментом активізації творчого потенціалу працівника є 

механізм стимулювання праці працею, що демонструє рис. 5.24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.24. Механізм стимулювання праці працею  
(побудовано автором на основі [71]) 
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Мотивація збагаченֹня змісту праці передбачֹає надання персоналֹу більш 

змістовнֹої, важливоїֹ, цікавої соціальнֹо значущоїֹ роботи, яка відповідֹає їх 

особистиֹм інтересаֹм та здібностֹям, з широкимиֹ перспектֹивами посадовоֹго та 

професійֹного зростаннֹя, яка дає можливісֹть проявитиֹ працівниֹкам свої творчі 

здібностֹі здійснитֹи контрольֹ над ресурсамֹи та умовами власної роботи, коли 

кожен по можливосֹті повинен бути сам собі керівникֹом.  

Топ-менеджери обов’язково повинні особистоֹ брати участь в 

стимулювֹанні працівниֹків, регулярнֹо відвідуваֹти відділи, вести переговоֹри з 

керівниками відділівֹ. Тільки в цьому випадку система мотивації буде дієвою і 

результативною. Втім, проведені нами дослідження свідчать, що найбільшֹ 

важливимֹ нематеріальним методом стимулювֹання праці персоналֹу, якому слід 

приділятֹи увагу на обстежених торговельних підприємствах є управління 

кар’єрою працівників, що надає можливісֹть отримуваֹти й більш високу 

заробітнֹу плату (економічний мотив), цікаву й змістовнֹу роботу 

(організаційний мотив), а також підвищуєֹ авторитеֹт особистоֹсті за рахунок 

підвищенֹня в посаді (моральний мотив).  

Отже, дотримуюֹчись рекомендованих нами правил формування 

інноваційної активності працівників та мотиваціֹї праці лінійні менеджмери 

торговельних можуть налагодиֹти та покращитֹи механізмֹ управління 

результативністю працівників. Адже матеріалֹьне стимулювֹання – це не єдиний 

фактор, який сприяє підвищенֹню результатвиності діяльносֹті персоналֹу. 

Подяка, взаємопоֹвага, взаємодоֹпомога, розуміннֹя підлеглиֹх, тощо відіграюֹть 

також значну роль в активізації творчого потенціалу працівників та їх 

зацікавлֹеності у результатах виконуваֹної ними роботи. 

Сьогодні поняття “прибутковий, ефективний бізнес” змінюється новою 

ідеологією, спрямованою на формування корпоративної соціальної 

відповідальності. Досягнення соціальної результативності торговельних 

організацій і підприємств не можливе без зосередження уваги їх власників та 

менеджерів на соціальній відповідальності перед кожним споживачем та 

суспільством загалом.  
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Соціальна відповідальність для власників і менеджменту  

ТОВ ТВК “Львівхолод” – це перш за все офіційне працевлаштування та 

соціальні гарантії для його працівників. Що ж до суспільної відповідальності, 

то ТОВ ТВК “Львівхолод” завжди стояв на боці українських цінностей: 

компанія перша і єдина в Україні відмовилася від продажу російських товарів, 

постійно активно надає допомогу й сприяє волонтерському руху на підтримку 

української армії, активно підтримує соціальний проект для дітей учасників 

АТО –  “Мій тато захищає Україну!”.  

Соціальна відповідальність – це невід’ємна частина стратегії розвитку 

ТОВ “Епіцентр”. Пріоритетним напрямком для себе власники і менеджмент 

обрали підтримку спорту в Україні. Компанія інвестує у талановиту спортивну 

молодь, яка в майбутньому гідно представить країну на міжнародній 

спортивній арені, а також підтримує дитячо-юнацький спорт. Ініціативним 

кроком до великих перемог стала побудова 14 вересня 2008 р. спортивного 

клубу “Епіцентр” для дітей та юнацтва у м. Городок Хмельницької обл. Майже  

300 дітей отримали можливість займатися фізичною культурою і відточувати 

майстерність у таких видах спорту: вільна боротьба, важка атлетика, 

пауерліфтинг, бокс.  

Компанія “Епіцентр К” презентує соціальний проект з протидії 

кібербулінгу, що привертає увагу до проблем, з якими діти зіштовхуються в 

соціальних мережах. Місія проекту – поширити серед школярів меседж, що 

Інтернет може бути добрим, а соціальні мережі – це місце не для негативу, а 

для дружнього спілкування. Цільова аудиторія – учні середньої та старшої 

ланки школи. За участі компанії “Епіцентр К” у дитячій лікарні “Охматдит” 

відкрилася “Школа Супергероїв”. Компанія багато уваги приділяє збереженню 

та популяризації українських традицій. 

На думку провідного вітчизняного вченого В. Апопія стратегічними 

інноваційними напрямами підвищення результативності та ефективності 

розвитку торговельних організацій і підприємств в Україні є інтеграція та 

інтернаціоналізація. Саме спеціалізація торговельних підприємств, товарна і 
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територіальна концентрація торгівлі зумовлюють активний розвиток 

міжгосподарських, міжгалузевих та зовнішньоекономічних зв’язків і відповідну 

систему організаційно-економічних та соціально-економічних відносин, які 

виступають фундаментом економічної інтеграції. Передумови для розвитку 

інтеграції в торгівлі створені. Рівень спеціалізації в цій сфері перевищує 50%, а 

в сегменті торгівлі непродовольчими товарами близько 92%. Концентрація 

торгівлі також суттєва: середні і великі підприємства торгівлі формують не 

менше 2/3 товарообороту. Дослідження показують, що інтернаціоналізація в 

сфері внутрішньої торгівлі виражає взаємне проникнення національних і 

міжнаціональних факторів, а також відносин. За своєю суттю 

інтернаціоналізація – це структурний процес адаптації торговельних 

організацій і підприємств до нових принципів організації, форм 

господарювання, механізмів функціонування тобто до сучасних інновацій. Слід 

підкреслити, що така адаптація характерна для торгівлі країн з розвинутою 

економікою [7].  

Об’єктивний аналіз соціально-економічної та інституціональної бази 

розвитку кооперативних торговельних організацій і підприємств вказує на 

можливість досягнення позитивного вектору відновлення їх функцій та 

результативності стратегічного розвитку. Вивчення передумов і факторів 

результативності європейських споживчих кооперативів у сфері торгівлі, 

дозволяє нам виокремити декілька найважливіших інноваційних факторів, які є 

прийнятними і у вітчизняній практиці:  

 використання переваг від об’єднання і укрупнення бізнесу на 

роздрібному ринку; 

 розвиток електронної комерції, впровадження методів глобального 

маркетингу і соціально- та екологічно-орієнтованих стратегій ведення бізнесу;  

 використання сучасних технологій логістики у роздрібному бізнесі;  

 диверсифікація діяльності кооперативних роздрібних мереж й 

активний розвиток нових напрямів бізнесу; 
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 різноманітні інновації для залучення нових членів до споживчої 

кооперації – це залучення до кооперації висококваліфікованих спеціалістів та 

молоді, котрі приносять нові ідеї, нове бачення, має свіжі знання; запрошення 

професійних та успішних менеджерів із інших бізнес-структур;  

 активізація та оновлення інституту членства, повертаючись до 

витоків кооперації, яка створювалась насамперед для того, щоби покращити 

можливості члена товариства у сфері споживання та надати йому змогу у 

своєму магазині купувати кращі за якістю товари за привабливою ціною [75]. 

Таким чином, масштаби економічного обороту, зростаюча роль 

внутрішньої торгівлі в організації міжгалузевих та міжрегіональних зв’язків, 

стабілізації товарного ринку і реалізації соціальної політики держави, 

вимагають програмного розвитку торгівлі у межах інноваційної моделі. Для 

цього доцільно розробити і затвердити науково-обґрунтовану “Комплексну 

програму розвитку внутрішньої торгівлі України”, оскільки дія аналогічної 

Програми закінчилася ще у 2012 р. Інституціональне середовище розвитку 

внутрішньої торгівлі не відповідає характеру процесів і масштабам 

перетворень, які відбуваються в цій сфері. Тому особливо актуальним є 

вдосконалення формальних і неформальних інститутів, насамперед, правової 

бази торгівлі. 

Об’єктивно виникає необхідність завершення і прийняття прямого Закону 

України “Про внутрішню торгівлю”, а також низки нормативних документів. 

На першочерговість інституційного нормативно-правого забезпечення 

результативного розвитку торговельних організацій і підприємств вказують 

вітчизняні вчені та науковці. 
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Висновки до розділу 5  

1. Для забезпечення результативності та ефективності торговельного 

підприємства менеджменту потрібно мати чітке уявлення про стан 

навколишнього середовища в досліджуваному періоді, а також про ймовірний – у 

майбутньому. Вивчення динаміки основних соціально-економічних показників 

національної економіки України у 2007-2018 рр. чітко відображає усі кризові 

ситуації у державі. У післякризовий (2008 р.) період відбувся значний спад у 

розвитку національної економіки і тільки у 2016 р. почалося відносно стійке постійне 

зростання у динаміці основних соціально-економічних показників. Сьогодні у сфері 

торгівлі функціонує майже половина усіх суб’єктів господарювання в Україні, які 

генерують 20,4% загальної доданої вартості та працює 20,7% зайнятих працівників, з 

яких – 8,4% на підприємствах роздрібної торгівлі. Частка ВВП підприємств 

внутрішньої торгівлі впродовж 2007-2018 рр. коливається від 13 до 15% і щорічно 

зменшується у середньому на 0,21%.  

2. У 2010–2017 рр. значно зросла частка прибуткових підприємств торгівлі з 

60,3% від загальної кількості до 74,9%. У 2016-2017 рр. спостерігається зростання 

прибутковості усіх торговельних підприємств, крім великих. У 2016-2018 рр. 

виявлено стійку тенденцію до підвищення рівня рентабельності операційної 

діяльності великих і середніх торговельних підприємств з 15,8% у 2016 р. до 20,6% у 

2018 р., що більше ніж удвічі перевищує значення цього показника загалом по 

національній економіці, та засвідчує потенційні зовнішні резерви забезпечення їх 

результативності та ефективності. У 2012-2018 рр. частка чистих доходів 

торговельної сфери у чистих доходах національної економіки загалом коливається в 

межах від 35% до 38%. Беззаперечно, основним складником, який формує чистий 

дохід, є чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та чисті 

зароблені страхові премії. 

3. Найбільш агрегованим показником, який акумулює в собі вплив зовнішніх 

та внутрішніх умов торговельної діяльності є обсяг товарообороту. Результати 

кореляційного аналізу засвідчують пряму сильну залежність обсягу товарообороту 

від всіх обраних нами показників, окрім доходів населення від власності. 
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Першочерговий вплив на результативність діяльності роздрібних торговельних 

організацій і підприємств здійснюють зовнішні фактори – рівень доходів та витрат 

населення, що формують купівельну спроможність споживачів. Найвищі значення 

коефіцієнтів кореляції засвідчують найбільшу залежність обсягу товарообороту від 

рівня ВВП та середньої заробітної плати. Значний ріст заробітної плати за останні 

роки та перспективи її зростання дають підстави менеджменту торговельних 

підприємств очікувати на підвищення результативності та ефективності торговельної 

діяльності. Слабший зворотний зв’язок рівня товарообороту простежується від 

частки імпорту.  

4. Системи управління результативністю в досліджених нами торговельних 

підприємствах ТОВ “ВМВ Холдінг”, ТОВ “Епіцентр”, ТОВ ТВК “Львівхолод”,  

ТОВ “Купава-5” – різні, втім, всі вони є багатокритеріальними, раціональними та 

прагматичними. Основою для управління результативністю цих торговельних 

організацій і підприємств є дані вимірювання результатів їх діяльності та факторів, 

що їх визначили. У кожному дослідженому торговельному підприємстві 

функціонують системи вимірювання результативності з властивими для традиційних 

систем недоліками: недостатній рівень дезагрегації стратегії підприємства її на 

складові; слабкий зв’язок між стратегією підприємства і оперативними бізнес-

процесами; відірваність системи стимулювання від результатів реалізації стратегії 

підприємства; оцінка діяльності підприємства менеджерами зазвичай є тактичною, а 

не стратегічною.  

5. Дослідженням виявлено, що в практиці управління цими торговельними 

підприємствами критерії та показники результативності є засобами менеджменту та 

факторами мотивації персоналу. Практичне формування переліку критеріїв і 

відповідних показників результативності торговельного підприємства є експертною 

процедурою. Групою експертів з науковців і практиків у сфері торговельного 

менеджменту за допомогою методу мозкового штурму нами визначено перелік 

критеріїв і відповідних показників. Експертні думки стосувалися добору критеріїв 

вимірювання, ключових показників результативності та їх вагомості при 

обґрунтуванні систем управління результативністю торговельних підприємств. 
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Дослідження підтвердило, що у сучасній практиці майже єдиним формалізованим 

критерієм результативної діяльності цих торговельних підприємств є показники про 

прибутки. 

6. Для оцінювання та прогнозування результативності торговельних 

підприємств нами застосований полікритеріальний підхід. В якості параметрів 

оптимізації обрані чистий прибуток і товарооборот підприємств. На основі даних про 

результати діяльності обстежених торговельних підприємств у 2008-2017 рр. за 

допомогою пакету прикладних програм STATISTICA нами побудовані лінійні парні 

та множинні рівняння регресії. Їх аналіз підтвердив, що всі вони мають досить добру 

вірогідність, оскільки їхні коефіцієнти детермінації R  є близькими до одиниці 

(	0,75 < R < 1). Це також засвідчують отримані значення F– критерію Фішера, які 

є значно більшими від відповідних табличних значень Fтабл..  

7. Важливим етапом формування системи управління результативністю 

досліджених торговельних підприємств є прогнозування результативності. Для цього 

на основі отриманих рівнянь трендів були обчислені прогнозні значення показників 

результативності торговельних підприємств на 2018-2020 рр. Дуже висока 

статистична достовірність параболічних моделей прогнозованих показників 

результативності є перевагою перед лінійною та експоненціальною. В проведеному 

нами дослідженні, економіко-математичні методи забезпечені релевантними й 

достовірними аналітичними показниками результатів діяльності конкретних 

торговельних підприємств, а тому здатні достовірно змоделювати фактори впливу на 

результативність та ефективність сучасного торговельного підприємства.  

8. Найбільш важливим фактором підвищення індивідуальної 

результативності працівників досліджених торговельних підприємств є система 

мотивації праці. Для підвищенֹня результативності тарифноїֹ системи оплати праці 

менеджменту торговельних підприємств пропонуєֹмо збільшитֹи її частку в структурֹі 

оплати праці відповідֹно до загальноֹєвропейського стандартֹу. Досвід зарубіжнֹих 

країн свідчитьֹ про те, що доцільниֹм є зменшеннֹя постійноֹї частини заробітнֹої плати 

до 50-60%, а збільшенֹня змінної – до 40-50%. Ця тарифна частина заробітнֹої плати 
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має формуватֹися під впливом таких постійноֹ діючих факторівֹ, як: складнісֹть, 

інтенсивֹність праці, відповідֹальність за результаֹти, умови праці, а розміри премій – 

на основі таких змінних факторівֹ, як ініціатиֹвність, старанніֹсть, підприємֹливість, 

вчасністֹь, винахідлֹивість. 

9. Дослідженням виявлено, що управління результативністю кооперативних 

торговельних організацій і підприємств ґрунтується на критеріях і показниках, 

властивих комерційним організаціям. Адже сучасний європейський кооперативний 

рух демонструє, що кооперативна торгівля – це унікальний конкурентоспроможний 

вид бізнесу. Роздрібний товарооборот кооперативних торговельних організацій і 

підприємств у 2007-2017 рр. у порівняльних цінах скоротився у 2,5 рази, і є 

наслідком інтенсивного розвитку конкуренції, інфляційних процесів та девальвації 

національної валюти, що призвели до стрімкого зростання цін. Водночас впродовж 

досліджуваного періоду переважну його частку отримували в сільській місцевості. 

Так, ця частка збільшилася понад 9,0%, порівняно з 2007 р. і становить 64,4% проти 

55,0%. Важливою тенденцією розвитку кооперативної торгівлі є структурні зміни у 

товарообороті. Спостерігаємо суттєву відмінність в структурі роздрібного 

товарообороту приватних торговельних підприємств і кооперативних, а саме: 40:60 

проти 85:15.  

10. У 2010-2017 рр. відбулися значні кількісні та якісні зміни в розвитку 

кооперативної роздрібної торговельної мережі, що безпосередньо віддзеркалилося на 

результативності роздрібних торговельних підприємств. Так, у 2017 р. кількість 

магазинів скоротилася майже вдвічі, склала 5252 од. проти 10092 од. у 2010 р. Ці 

негативні тенденції в розвитку роздрібної кооперативної торговельної мережі 

корелювали з основними тенденціями її розвитку загалом в Україні. Так, впродовж 

1997-2017 рр. у внутрішній торгівлі України відбулося значне скорочення роздрібної 

торговельної мережі (на 50,6%), забезпеченості населення об’єктами торгівлі (на 

51,4%) та торговельними площами (на 18,4%).  

11. Впродовж 2007-2017 рр. результатом торговельної діяльності більшості 

кооперативних торговельних підприємств є прибуток, величина якого із року врік 

має тенденцію до збільшення. Темпи росту прибутку у 2017 р. порівняно з 2007 р. 
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склали 165,9% і перевищили темпи росту як загального обсягу роздрібного 

товарообороту (149,4%), так і роздрібного товарообороту торговельної мережі 

(158,0%), що обумовило в свою чергу ріст рентабельності торговельної діяльності. 

Так, рівень рентабельності торговельної діяльності споживчої кооперації загалом у 

2017 р. склав 1,04% проти 0,94% у 2007 р.; а рівень рентабельності торговельної 

діяльності торговельної мережі 1,2% проти 1,14% у 2007 р.  

12. З огляду на показники результативності досліджених кооперативних 

торговельних організацій і підприємств резервами їх підвищення є інноваційний 

розвиток кадрового потенціалу, рівень якого, є високим. Майже третину становлять 

працівники з бакалаврським та магістерським ступенями освіти, серед керівників – 

понад 60%. Підвищення результативності кооперативних торговельних організацій і 

підприємств можна забезпечити лише на основі глибоких інноваційних змін діючої 

системи управління і становленням кооперативного менеджменту. Ефективне 

впровадження якого, потребує застосування наукового підходу, поєднання 

кооперативних принципів управління з ринковим механізмом господарювання, 

реалізації сучасних концепцій і методів менеджменту. 

13. Результативний розвиток досліджених роздрібних торговельних 

організацій і підприємств вповільнюють зовнішні фактори: складні соціально-

економічні і політичні процеси; недосконалість нормативно-правової бази; 

знецінення національної валюти; ріст цін; дефіцит фінансових ресурсів; зменшення 

реальних доходів населення та ін. Разом з тим, загострення конкуренції на 

споживчому ринку України, експансія зарубіжних торговельних компаній змушують 

вітчизняних менеджерів до більш активного пошуку та використання внутрішніх 

факторів-резервів забезпечення результативності та ефективності. Досліджені 

роздрібні торговельні організації і підприємства мають перспективи подальшого 

результативного розвитку. Послідовна макроекономічна стабілізація, розробка нової 

редакції закону України “Про внутрішню торгівлю” та “Стратегії розвитку 

внутрішньої торгівлі на період до 2025 р.”, впровадження сучасних інноваційних 

технологій, наукових  концепцій і методів менеджменту є передумовами й 

основними факторами їх результативного розвитку. 
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ВИСНОВКИ 
 

1. Категорії “результативність” та “ефективність” частково взаємопов’язані, 

проте питання їх диференціації залишається актуальним в сучасній науці. Категорія 

“результативність” є узагальнюючою категорією наукового менеджменту, яка 

характеризує ступінь досягнення визначених цілей або ступінь реалізації стратегії 

організації, а ефективність – одним із критеріїв її оцінювання щодо використання 

ресурсів. Тому вітчизняним менеджерам сучасних організацій необхідно управляти 

результативністю та оцінювати ефективність діяльності. Це дозволить їм чітко 

визначити, чим викликаний поточний стан організації: неточною стратегією 

(помилковими цілями) чи нераціональним використанням операційних ресурсів 

організації. Проблема управління результативністю є складною і багатогранною, що 

зумовлено природою результативності організації та суб’єктивізмом її оцінювання. 

Вітчизняними вченими мало охоплена проблематика ефективного використання 

управлінських ресурсів для підвищення результативності організації.  

2. Еволюцію систем управління результативністю розкривають форми і 

методи вимірювання результативності організації, оскільки ключовим етапом цього 

процесу є її вимірювання. Практика менеджменту довела ефективність використання 

цільового підходу до управління результативністю організації. Концепція 

результативності є сучасним етапом розвитку теорій економічної ефективності 

виробничо-господарських систем, яка орієнтована на врахування нових факторів 

створення вартості організації, нові механізми її забезпечення та інтеграцію різних 

функціональних сфер діяльності. Практична реалізація цієї  концепції насамперед 

вимагає розуміння та усвідомлення українськими менеджерами її базових принципів 

і правил. Методологію управління результативністю визнано найважливішим 

засобом досягнення успіху сучасної організації, що перетворює її стратегію у 

конкретні результати. Дослідження проблеми управління результативністю 

організації виконано в межах стратегічного управління організацією за визначальної 
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ролі персоналу. Фахове управління результативністю є професійним управлінням у 

його прямому сенсі. 

3. Система вимірювання результативності організації повинна мати 

збалансований комплекс результатів діяльності та факторів їх досягнення. Структура 

вартості організації є концептуальною основою вимірювання її результативності, 

оскільки її компоненти зводять воєдино фактори досягнення успіху – унікальні для 

кожної організації показники випереджального оцінювання. Водночас фактори є 

важелями управління кінцевими результатами і визначають дії, які необхідні для 

досягнення успіху. Ця концепція допомагає менеджерам зрозуміти процес створення 

вартості організацією, оскільки неможливо встановити значимість того чи іншого 

фактора, не визначивши, до яких результатів вона прагне. Для організацій 

інформаційної епохи вирішальними факторами досягнення успіху є: професійне 

управління, інвестування в інтелектуальний потенціал своїх працівників і його 

використання. Відповідно, управління результативністю організації – це управління 

знаннями, інтелектом, інформаційними технологіями, інноваціями за визначальної 

ролі персоналу організації. 

4. Досягнення різнобічних результатів організацією потребує формування 

чітких критеріїв управління ними, формування яких, рекомендовано здійснювати за 

допомогою методу “дерева критеріїв” з залученням експертів. Знану в науковому 

світі систему критеріїв важливо доповнити узагальнюючою ознакою, що відображає 

ринкову позицію організації, – конкурентоспроможністю. Критерії результативності 

є фактором мотивації й засобом менеджменту організації та характеризуються 

системою певних показників, вибір яких провадиться в межах традиційного й 

новітнього підходів. Формування системи вимірювання результативності організації 

зобов’язує менеджерів обґрунтувати не лише кількість показників, але й їх 

значимість. Системи вимірювання результативності є базою, що забезпечує кожного 

працівника організації чи окремих проектних груп чітким керівництвом для 

досягнення цілей і мотивацією, на основі системи винагородження відповідно до 

досягнутих результатів. Вони призначені для об’єднання зусиль всіх членів 

організації з метою підвищення її результативності.  
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5. Невід’ємною складовою процесу управління організацією є процес 

управління результативністю, суб’єктом якого, є лінійний менеджер. Концепція 

управління результативністю озброює лінійних менеджерів засобами, застосування 

яких є необхідними і достатніми передумовами її успішної реалізації. Завдання 

менеджерів в процесі управління результативністю полягає в їх умінні ефективно 

керувати власними командами. Вміння результативно та ефективно керувати – це не 

вроджена якість, а професійна навичка, якої можна і потрібно набути в процесі 

роботи. Тому важливими передумовами запровадження системи управління 

результативністю вітчизняними менеджерами є не лише наявність лідерських 

здібностей і навичок професійного управління, але і можливість самостійно наймати 

та формувати команду однодумців – виконавців, що, на жаль, не завжди реально в 

умовах української дійсності. Головною і необхідною передумовою запровадження 

системи управління результативністю в організації є лідерство. Кращі результати 

показують працівники і команди, які керують самі собою, котрі забезпечені певним 

стратегічним напрямом і своєчасним зворотним зв’язком. Менеджмент створює 

вартість і досягає результатів, розвиваючи здібності людей. 

6. Конкретизація загальних функцій управління організацією щодо 

результативності на засадах процесного підходу визначила зміст процесу управління 

індивідуальною результативністю. Першочерговим елементом цього процесу є 

планування, підсумком якого є угода про результативність. Важливою процедурою є 

складання працівником індивідуального плану розвитку. Мотивація працівників і 

методологія управління результативністю діалектично взаємопов’язані. Управління 

результативністю ґрунтується на комплексному поєднанні та використанні засобів 

фінансової та нефінансової мотивації. Система оцінювання передбачає постійний 

моніторинг результативності, необхідною передумовою якого, є забезпечення 

зворотного зв’язку в процесі управління результативністю. Результати зворотного 

зв’язку є основою планування індивідуальної та групової результативності і 

використовуються менеджерами під час складання індивідуальних планів розвитку, 

що ще раз підтверджує циклічність цього процесу. 
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7. Успішний розвиток організацій вимагає від менеджменту розробки та 

виконання стратегії. Сьогодні брак стратегії унеможливлює успіх організації в 

довгостроковій перспективі. Рушійним механізмом та інтегруючою системою 

стратегічного управління й щоденних оперативних дій персоналу є система 

управління результативністю організації, яка поєднує три основні елементи: 

фокусування, зворотній зв’язок, співпрацю. Система трансформує місію організації в 

основні стратегічні напрямки розвитку, формулює стратегічні цілі та визначає 

основні фактори досягнення успіху, які доводяться до відома всіх працівників. 

Доведеними її перевагами є інтеграційний процес планування, розподілу ресурсів і 

складання бюджету, основою якого є збалансована система показників. Цикл 

управління результативністю об’єднує процеси планування і виконання стратегії 

організації. Стратегічне планування і карти показників результативності 

перетворюють стратегію в справу кожного працівника. 

8. Необхідною передумовою виконання стратегії організації є системний 

взаємозв’язок стратегічних карт і карт показників з методологією управління 

результативністю. Ці інструменти управління сприяють значній оптимізації процесу 

визначення показників результативності та управлінню ними, а також допомагають 

вирішити внутрішньо-організаційні проблеми. Карти показників забезпечують облік 

найбільш вагомих для успіху організації функцій і процесів. Лінійним менеджерам 

варто сфокусуватися на кількох найбільш важливих показниках результативності для 

різних команд співробітників. Вони є досконалими засобами для визначення впливу 

операцій і тактик на підтримку стратегії. За їх допомогою менеджери встановлюють 

тісні взаємозв’язки між найбільш важливими областями стратегії та оцінкою 

результативності організації. Методологія управління результативністю стимулює 

працівників самостійно визначати особисті цілі, узгоджуючи їх з цілями організації 

та розробляти особисту карту збалансованих показників, яка може бути вбудована як 

процес управління результативністю на рівні окремого працівника, команди, 

структурного підрозділу або всієї організації. Ці інструменти управління у їх 

діалектичному взаємозв’язку узгоджують трудову діяльність окремого працівника із 
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загальною стратегією організації та формують відповідну поведінку працівників та їх 

груп, спрямовану на виконання стратегії організації.  

9. Для виконання стратегії організації менеджерам необхідна цілісна 

інформаційна система, визначальним елементом якої, є постійний зворотний зв’язок 

з подвійною петлею. Причинно-наслідкові зв’язки, що лежать в основі управління 

результативністю, дозволяють топ-менеджерам встановити короткострокові 

завдання, які якнайкраще відображають прогнозовані наслідки від можливих змін 

показників і факторів їх досягнення. Менеджери сьогодні працюють у напрямку 

стратегічного інформаційного процесу, такі можливості їм надають новітні концепції 

та моделі управління. Доведено, що ефективний стратегічний інформаційний процес 

складається з трьох основних компонентів: загальна стратегічна концепція, 

зворотний зв’язок, колективне вирішення проблем. Загальне визнання концепції є 

стартом для стратегічного інформаційного процесу, оскільки в ній сформульовані 

результати, до досягнення яких прагне організація. Інформація необхідна для 

управління результативністю поповнюється з систем управління базами даних – 

Oracle Financials, Siebel CRM call center, SAP materials management, PeopleSoft human 

resources.  

10. Впровадження системи управління результативністю торговельних 

організацій і підприємств в Україні вимагає дослідження передумов і факторів 

розвитку внутрішньої торгівлі як галузі національної економіки. Вивчення динаміки 

основних соціально-економічних показників національної економіки України  

у 2007-2018 рр. чітко відображає усі кризові ситуації у державі. У післякризовий 

(2008 р.) період відбувся значний спад у розвитку національної економіки і тільки у 

2016 р. почалося відносно стійке постійне її зростання. У 2010–2017 рр. значно 

зросла частка прибуткових підприємств торгівлі з 60,3% від загальної кількості до 

74,9%.  

У 2016-2018 рр. виявлено стійку тенденцію до підвищення рівня рентабельності 

операційної діяльності великих і середніх торговельних підприємств, що більше ніж 

удвічі перевищує значення цього показника загалом по національній економіці, та 

засвідчує потенційні зовнішні резерви забезпечення їх результативності та 
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ефективності. Найвищі значення коефіцієнтів кореляції засвідчують найбільшу 

залежність обсягу товарообороту від рівня ВВП та середньої заробітної плати. 

Значний ріст заробітної плати за останні роки та перспективи її зростання дають 

підстави менеджменту торговельних підприємств очікувати на підвищення 

результативності та ефективності торговельної діяльності.  

11. Системи управління результативністю в досліджених нами торговельних 

підприємствах ТОВ “ВМВ Холдінг”, ТОВ “Епіцентр”, ТОВ ТВК “Львівхолод”, ТОВ 

“Купава-5” – різні, втім, всі вони є багатокритеріальними, раціональними та 

прагматичними. Основою для управління результативністю цих торговельних 

організацій і підприємств є дані вимірювання результатів їх діяльності та факторів, 

що їх зумовили. У кожному дослідженому торговельному підприємстві 

функціонують системи вимірювання результативності з властивими для традиційних 

систем недоліками. Дослідження підтвердило, що у сучасній практиці майже єдиним 

формалізованим критерієм оцінювання результативності торговельних організацій і 

підприємств є показники про прибутки. Для оцінювання та прогнозування 

результативності цих торговельних підприємств застосований полікритеріальний 

підхід, в якості параметрів оптимізації обрані чистий прибуток і товарооборот. Дуже 

висока статистична достовірність параболічних моделей прогнозованих показників 

результативності є перевагою перед лінійною та експоненціальною. Економіко-

математичні методи забезпечені релевантними й достовірними показниками 

результатів діяльності конкретних торговельних підприємств, а тому здатні 

достовірно змоделювати фактори впливу на результативність сучасного 

торговельного підприємства.  

12. Результативний розвиток досліджених роздрібних торговельних 

організацій і підприємств вповільнюють зовнішні фактори, однак, вони мають 

перспективи подальшого успішного розвитку. Послідовна макроекономічна 

стабілізація, розробка нової редакції закону України “Про внутрішню торгівлю” та 

“Стратегії розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2025 р.”, впровадження 

сучасних інноваційних технологій, наукових концепцій і методів менеджменту є 

передумовами й основними факторами їх результативного розвитку. Втім, експансія 
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зарубіжних торговельних компаній і загострення конкуренції на споживчому ринку 

України, змушують вітчизняних менеджерів до більш активного пошуку внутрішніх 

факторів-резервів результативності. Найвагомішим фактором підвищення 

індивідуальної результативності працівників досліджених торговельних підприємств 

є система мотивації праці, тому менеджменту пропонуєֹмо оптимізувати структурֹу 

оплати праці відповідֹно до загальноֹєвропейського стандартֹу. 

13. Дослідженням виявлено, що системи управління результативністю 

кооперативних торговельних організацій і підприємств ґрунтуються на критеріях і 

показниках, властивих комерційним організаціям. Адже сучасний європейський 

кооперативний рух демонструє, що кооперативна торгівля – це унікальний 

конкурентоспроможний вид бізнесу. Роздрібний товарооборот кооперативних 

торговельних організацій і підприємств у 2007-2017 рр. у порівняльних цінах 

скоротився у 2,5 рази, і є наслідком інтенсивного розвитку конкуренції та 

інфляційних процесів. Впродовж 2007-2017 рр. результатом торговельної діяльності 

більшості кооперативних торговельних підприємств є прибуток, величина якого із 

року врік має тенденцію до збільшення. З огляду на показники результативності 

досліджених кооперативних торговельних організацій і підприємств резервами їх 

підвищення є інноваційний розвиток кадрового потенціалу, рівень якого, є високим. 

Підвищення результативності кооперативних торговельних організацій можна 

забезпечити лише на основі глибоких інноваційних змін діючої системи управління і 

становленням кооперативного менеджменту, шляхом поєднання кооперативних 

принципів управління з ринковим механізмом господарювання, реалізації сучасних 

концепцій і методів менеджменту. 
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ДОДАТОК Б 
Порівняння сучасних моделей управління результативністю організації  

№ 
з/п Назва Рік розробки, 

 автори Характеристика 
Подібність зі 

збалансованою системою 
показників 

Відмінності від збалансованої 
системи показників 

1 

Збалансована 
система показників 

(Balanced Scorecard – 
BSC) 

1992 р., 
Р. Каплан, 
Д. Нортон 

Система стратегічного управління, яка перетворює місію, 
цінності, бачення й стратегію організацій у вигляд цілей, 
показників, завдань й ініціатив в основні групи показників: 
фінанси, внутрішні бізнес-процеси, клієнти, навчання й 
розвиток персоналу 

- - 

2 Бортове табло 
(tableau de bord) 

Кінець 30-х рр., 
Ж. Л. Мало 

Система, яка об’єднує набір фінансових і нефінансових 
показників для вимірювання результатів діяльності всіх 
підрозділів організації. Показники поділяються на 
функціональні і цільові, між якими визначаються причинно-
наслідкові зв’язки. На нижніх рівнях управління 
використовують показники операційної ефективності 
(нефінансові), на верхніх – додаються фінансові показники 

застосування як 
фінансових, так і 

нефінансових показників 

- нерозривність з 
організаційною структурою 
підприємства; 

- відсутність можливості 
швидко змінювати мету 
через те, що вона строго 
закріплена за вибраним 
стратегічним напрямом; 

- прив’язка показників 
операційної ефективності до 
стратегії; 

- відсутність жорсткої 
структури моделі 

3 Піраміда 
ефективності 

1990 р.,  
Д. Макнейр, 

Р. Ланч, 
Д. Кросу 

Модель побудована на основі набору фінансових і 
нефінансових показників, поділених на дев’ять блоків (ринок, 
фінанси, задоволення клієнтів, інновації і навчання, 
продуктивність, якість, час постачання, виробничий цикл, 
втрати); делегує кожному рівню ієрархії свій блок 
відповідальності; пов’язує стратегію організації з операційними 
показниками ефективності персоналу на нижньому рівні 
ієрархії; відображає двосторонні комунікації між різними 
рівнями організаційної ієрархії. цілі передаються з верху до 
низу, тоді як показники – знизу верх 

- поширення місії і 
стратегії на всіх рівнях 
управління 
організацією; 

- застосування як 
фінансових, так і 
нефінансових 
показників 

- відсутність зв’язку з 
системами обліку; 

- жорстка структура моделі; 

- орієнтація на фінансові 
показники 

4 Модель Лоренца 
Мейсела (Lawrence 

1992 р.,  
Л.  Мейсел 

Перспектива навчання і зростання замінюється 
перспективою людських ресурсів (інновації, освіта і навчання, 

практично повна схожість 
зі ЗСП 

заміна перспективи “навчання 
і розвиток” на “показники 
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S.Maisel) розвиток продукції і послуг, компетентність і корпоративна 
культура) 

людського капіталу” 

5 Модель ЕР2М 
1993 р.,  

К. Робертс 
П. Адамс 

Модель ґрунтується на чотирьох перспективах: 
обслуговування споживачів і ринку; управління реалізацією 
стратегії і розвитком; підвищення ефективності діяльності; 
посилення впливу власників і розширення самостійності 
працівників 

 - баланс внутрішніх і 
зовнішніх чинників; 

 - дотримання інтересів 
як власників, так і 
працівників 

 - відсутність причинно-
наслідкових зв’язків; 
 - відсутність відмінності між 
перспективами “внутрішні 
процеси” і “фінанси” 

6 

Квантове 
вимірювання 

досягнень 
(Quantum Performance 

Measurement) 

1993 р.,  
консалтингова 
фірма “Артур 

Андерсен” 

Модель розроблена для оптимізації продуктивності 
підприємства.  

Вживані показники – “істотні знаки”  – повинні одночасно 
надавати інформацію про організаційну структуру, процеси, 
працівників на основі якості, витрат і часу.  

Аналіз проводять за рівнями організації, процесами, 
окремими робочими групами або працівниками 

 - застосування як 
фінансових, так і 
нефінансових показників; 
 - перевірка відповідності 
показників і стратегічних 
завдань; 
 - застосування мотивації 
працівників 

 - формування тільки трьох 
груп показників: витрати, 
якість, час; 
 - одночасне візуалізоване 
уявлення інформації про 
організаційну структуру, 
процеси, якість, витрати і час 

7 
Вимірювання 

досягнень за версією 
“Ернст & Янг” 

- 
Перевірка відповідності критичних чинників успіху 

компанії її стратегіям 

перевірка відповідності 
показників і стратегічних 

завдань 

- сегментація організації за 
рівнями; 
- визначення цілей для 
кожного рівня;  
- розробка критичних 
факторів успіху для кожного 
рівня та показників для їх 
оцінювання і вимірювання 

8 

Ділове вікно 
управління 

(Business Management 
Window) 

- Модель, орієнтована на стратегічне управління і зростання 
в зовнішніх і внутрішніх сферах діяльності організації  

- об’єднання цілей 
управління зовнішнім і 
внутрішнім середовищем; 
- стратегічне планування 
всіх напрямів діяльності; 

- оцінка наслідків 
управлінських рішень, що 
визначають фінансові 
результати 

- розгляд наслідків 
позитивних і негативних 
оперативних рішень, що 
спричиняють певні фінансові 
результати; 
- бенчмаркінг процесів і 
результатів 

9 

Вимірювання 
досягнень сервісних 

підприємств  
Performance 

Measurement in Service 
Business 

1991 р. 
Концепція управління спрямована на формування типу 

підприємства, виходячи з кількості показників (детермінант), 
що визначають його результативність у кожній сфері 

акцент на фінансовій 
складовій 

- спрямована лише на сервісні 
організації; 
- синтез отриманих 
результатів за заданими 
параметрам в заданій формі 
звіту; 495 
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- відсутність системи 
мотивації, 
слабкий зв’язок зі стратегією 
 

10 
Концепція  

“Катерпіллар” 
 

1990 р., 
компанія 

“WhelLoader and 
Excavators Division 

Caterpillar” 

Концепція управління, в якій до застосованих раніше 
фінансових показників по всьому підприємству додалися і 
нефінансові показники роботи окремого структурного 
підрозділу 

 - застосування як 
фінансових, так і 
нефінансових показників; 
 - облік як 
випереджальних, так і 
запізнілих показників  

 - фокусування на 
випереджальних показниках 
тренду (сьогодні-завтра); 
 - мало уваги приділяється 
аналізу минулих показників 
лише з боку витрат 

11 

Універсальна система 
показників діяльності 

Х’юберта К. 
Рамперсада  

(TPS) 

Х’юберт К. 
Рамперсад 

Система TPS складається з таких п’яти елементів: 
- особиста система збалансованих показників; 
- організаційна система збалансованих показників; 
- загальний менеджмент на основі якості; 
-управління результативністю і управління 
компетенціями; 
- цикл навчання Колба 

 - застосування як 
фінансових, так і 
нефінансових показників; 
 - навчання й розвиток 
персоналу як інструмент 
безперервного процесу  

 - глобальність моделі, яка 
визначається значно більшою 
кількістю показників і 
параметрів оцінювання 
результатів; 
 - досягнення максимального 
рівня відповідальності і 
відданості співробітників 

12 
Концепція 

внутрішнього ринку  
“Х’юлетт-Пакард” 

1990 р., 
компанія 

“Hewlett-Packard” 
(Deutschland) 

Концепція заснована на взаємному оцінюванні підрозділів, 
що надають один одному послуги. Оцінювання параметрів 
процесів не лише за затратами, але і за рівнем якості та 
продуктивності. Фіксуються стандарти якості та критерії їх 
вимірювання 

ґрунтується на вивченні і 
вирішенні проблем 

учасників операційного 
процесу 

 - оцінювання підрозділів 
ґрунтується на вивченні і 
аналізі проблем один одного; 
 - показники оцінюються за 
трьома критеріями: витрати, 
якість, продуктивність 

 

496 



497 
 

 

ДОДАТОК В 

Показники результативності торговельного підприємства (адаптоване[38]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники результативності управління ресурсами  
торговельного підприємства 

1. Трудові ресурси: продуктивність із товарооборотом (у 
поточних і порівняльних цінах), фондоозброєність, рівень 
витрат на оплату праці, прибуток до чисельності 
персоналу та до витрат на з/п тощо. 

2. Фінансові ресурси: ефективність формування та 
використання обігових коштів торговельного 
підприємства (коефіцієнти обіговості обігових активів та 
їх окремих груп, ліквідності, платоспроможності, 
інфляційної захищеності, період обігу обігових коштів 
(або їх груп) у днях, показники ефективності управління 
дебіторською заборгованістю, грошовими коштами тощо). 

3. Матеріальні ресурси: ефективність використання 
основних фондів (фондовіддача, фондорентабельність, 
фондомісткість тощо) 

Вихідні параметри функціонування торговельного підприємства:  
1. Економічний ефект: роздрібний товарообіг; операційний прибуток; чистий прибуток. 
2. Економічні ресурси: основні фонди, обігові кошти, трудові ресурси (чисельність працівників, 

фонд з/п). економічний потенціал, функціонуючий капітал. 
3. Витрати: витрати обігу, валові витрати. 
4. Інші вихідні техніко-економічні показники діяльності торговельного підприємства. 

Показники рентабельності 
торговельного підприємства 

1. Операційний прибуток у % 
до: економічного потенціалу 
та окремих його складників, 
функціонального капіталу, 
витрат обігу, товарообігу 
тощо. 

2. Чистий прибуток у % до: 
економічного потенціалу та 
окремих його складників, 
функціонального капіталу. 
витрат обігу,товарообігу 
тощо. 

Показники результативності-операційної діяльності 
1. Ефективність товарної політики торговельного 
підприємства; оцінка структури та обсягів реалізації товарів, 
коефіцієнт стійкості асортименту), оцінка і планування 
товарних запасів, оцінка закупівлі і надходження товарів, 
оцінка ефективності комерційних угод тощо. 
2. Оцінка торговельно-технологічних процесів та якості 
обслуговування покупців (рівень торговельного 
обслуговування покупців, середній обіг на одного 
споживача, середня тривалість часу на роботу із 
споживачами, частка постійних клієнтів, індекс задоволення 
потреб клієнта, рівень повернення товарів та інші). 
3. Оцінка ефективності використання торговельних та 
складських приміщень. 
 

Показники управління 
ризиками торговельного 

підприємства: 
Показники рівня 

можливого господарського 
ризику (зокрема 
кон’юктурного, цінового, 
інфляційного, валютного, 
відсоткового, податкового, 
втрати фінансової стійкості, 
неплатоспроможності, інших 
видів ризиків) визначають через 
відношення ймовірності 
виникнення цього ризику та 
розміру можливих фінансових 
втрат від нього. 

Інтегральна оцінка результативності торговельного підприємства 
Для інтегральної оцінки можливо використовувані ознаки результативності , які не 

підлягають прямому зіставленню: фінансові, техніко економічні, соціально-економічні тощо. 
Метод інтегральної оцінки має переваги, пов'язані з використанням рангової кореляції, коли 
фактичне значення кожного з показників розглядається як елемент множини однойменних 
значень. Розмір множини визначають її граничними значеннями, в яких існує показник. 
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ДОДАТОК Г 

Система показників результативності торговельного підприємства [242] 
Показники результативності підсистеми “Фінанси”  торговельного підприємства 

Показники-індикатори 
економічної діагностики 

 

Технологія розрахунку показника-індикатора Оптимальне 
значення 

показника- 
індикатора 

теоретична за рядками бухгалтерської 
звітності 

1. Коефіцієнт поточної 
ліквідності (Кпл) 

[Матеріальні і грошові 
оборотні активи (ресурси)]: 
:[Сума короткострокових 

зобов'язань] 

[Ф.№1 ряд260] : 
 :[Ф.№1ряд. 620] 

> 2 

2. Коефіцієнт 
фінансової незалежності 
(Кфн) 

[Власний капітал]:  
: [Валюта балансу] 

[Ф.№1(ряд.380 + 
+ рад.430 + ряд.630)] : 

: [Ф.№1 (ряд. 640)] 

≥0,5 

3. Коефіцієнт 
забезпеченості 
власними оборотними 
коштами (Квок) 

[Власний капітал - 
Необоротні активи]:  
: [Оборотні активи] 

[Ф.№1(рад.380 +  
+ ряд 430+ряд.б30-ряд.080)] 
: [Ф.№1 (ряд.260+ряд.270)] 

≥ 0,1 

4. Коефіцієнт 
оборотності власного 
капіталу (Ковк) 

[Виручка від реалізації 
товарів]: 

: [Власний капітал] 

[Ф.№2 (ряд. 035)] : 
:[Ф №1(ряд,380 + 

+ ряд.430+ряд.б30)] 

>8 

5. Коефіцієнт 
рентабельності власного 
капіталу (Rвк) 

[Чистий прибуток]: 
 : [Власний капітал] 

[Ф.№2 (ряд 220)] : [Ф.№1 
(ряд.380+ряд 430)] 

зростання 

6. Коефіцієнт 
рентабельності 

[Чистий прибуток] :  
: [Виручка від реалізації] 

[Ф.№2 (ряд.220)] :  
: [Ф.№2 (ряд. 035)] 

зростання 

 
 

Показники результативності підсистеми “Комерція” торговельного підприємства 
Показники-індикатори 

економічної діагностики 
 

Технологія розрахунку показника-індикатора Спрямованість 
показника- 
індикатора теоретична за рядками бухгалтерської 

звітності 
1. Виручка від реалізації 
товарів (послуг) на 1 м2 
торгової площі 
(Вр) 

[Виручка від реалізації 
товарів] : :[Торгова 

площа] 

[Ф.№2 ряд .010]: 
[ Торгова площа] 

зростання 

2. Рівень витрат обігу до 
виручки від реалізації 
товарів 

[Витрати обігу]: 
:[Виручка від реалізації 

товарів] 

[Ф.№5-С; ряд .011] : 
: [Ф.№2; ряд.010] 

зменшення 

3. Рівень валового доходу 
до виручки від реалізації 
товарів (Рвд) 

[Валовий доход]: 
:[Виручка від реалізації 

товарів] 

[Ф.№2; ряд. 050]: 
: [Ф.№2:ряд 010] 

зростання 

4. Товарооборотність (То), 
днів 

[Середні товарні запаси 
за період] х [Кількість 

днів у періоді] : [Виручка 
від реалізації товарів] 

[Ф.№1;ряд 140] х 360 : 
: [Ф№2: ряд010] 

зменшення 

5. Частка на ринку (dp) Показує частку, що 
займає підприємство на 

споживчому ринку 

[Товарооборот 
підприємства]: 

[Товарооборот території] 

зростання 
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Показники результативності підсистеми “Маркетинг” торговельного підприємства 

Показники-індикатори 
економічної діагностики 

Економічна 
інтерпретація 

показника-індикатора 

Формула розрахунку показника-
індикатора 

Спрямованість 
показника- 
індикатора 

1. Рівень цін на товари 
(Рц) 

Характеризує рівень цін 
на товари підприємства 

торгівлі порівняно з 
конкурентами 

[Ціна на товар торговельного 
підприємства]: [Ринкова піна на 

даний товар] 

≤1 

2. Рівень торговельного 
обслуговування 
покупців (Рто) 

Характеризує якість 
торговельного 

обслуговування 

(Кількість покупців задоволених 
якістю торговельного 

обслуговування] [Загальна 
кількість опитаних покупців] 

≤1 

3. Коефіцієнт 
завершеності покупки 
(Кзп) 

Характеризує рівень 
сервісного 

обслуговування 

[Кількість покупців що здійснили 
покупку]: [Кількість покупців, що 

відвідали магазин] 

зростання 

4. Частка постійних 
покупців (Чпп) 

Показує частку 
постійних покупців у їх 

загальній кількості 

[Кількість постійних покупців за 
період]: [Загальна кількість 

покупців за період] 

зростання 

5. Ефективність 
рекламних заходів (Ер) 

Показує співвідношення 
між доходами від 
реклами у вигляді 

зростання виручки від 
реалізації до витрат 

[Доходи від реклами]: [Витрати 
на рекламу] 

зростання 

6. Коефіцієнт стійкості 
товарного асортименту  
(Кста) 

Характеризує стійкість 
формування 

асортименту товарів 

1- [Кількість різновидів товарів, 
що відсутні у продажу на момент 
перевірок]: [(Кількість перевірок) 
х (Кількість різновидів товарів, 
що передбачені асортиментним 

переліком)] 

≥0:9 

Показники результативності підсистеми “Персонал” торговельного підприємства 
Показники-індикатори 

економічної 
діагностики 

Економічна інтерпретація 
показника-індикатора 

Формула розрахунку 
показника-індикатора 

Спрямованість 
показника- 
індикатора 

1. Продуктивність 
праці одного продавця 
(Wпр) 

Відображає ефективність 
організації торговельного 
процесу і рівень 
використання робочої сили 

[Ф№2 (ряд .010)] : 
: [Ф №3-ПВ; (ряд 001)] 

зростання 

2. Коефіцієнт 
плинності кадрів (Кпл) 

Показує незапланований 
рух робочої сили 

[Ф.№З-ПВ: ряд.013]: 
: [Ф.№3-ПВ; ряд 001; гр 

1)] 

зменшення 

3. Рівень освіти 
працівників (Ро) 

Характеризує частку 
працівників, що закінчили 
вищі навчальні заклади 
освіти ПІ 

(Кількість працівників, 
що закінчили вищі 
навчальні заклади 

[Ф №3; ряд.001; гр 1] 

зростання 

4. Коефіцієнт витрат на 
підвищення 
кваліфікації 
працівників (Квкв) 

Характеризує рівень витрат 
на навчання (підвищення 
кваліфікації) персоналу у 
витратах обігу 
підприємства  

[Витрати на підвищення 
кваліфікації працівників] : 

[Ф.№5-с; ряд 011] 

зростання 

5. Індекс задоволеності 
працівників (Ізп) 

Характеризує рівень 
задоволеності працівників 
торговельного підприємства 
роботою, умовами праці 

[Кількість працівників 
задоволених своєю 

роботою, умовами праці] : 
: [Ф.№3; ряд.001: гр 1] 

зростання 
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ДОДАТОК Д 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ СПІВБЕСІДИ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ 

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ  
1. Як Ви вважаєте, що протягом найближчих кількох років зможе 

підвищити Вашу цінність як професіонала? 
2. Чи готові Ви удосконалювати свої навички і знання? 
3. Чи є у Вас прагнення стати експертом в окремій технічній або 

галузевій сфері? Ви можете домогтися вищої компетентності тільки в одній з 
цих областей, а не у всіх одночасно. Зробіть свій вибір.  

4. Для досягнення успіху потрібне вміння зосередити зусилля – 
поставте перед собою чітку мету і кожен день робіть крок в цьому напрямку. 
Чи згідні Ви вибрати кар’єрну мету і працювати над її досягненням? 

5. Що б Ви хотіли зробити для підвищення власної цінності в очах 
колег? 

6. Якої підтримки Ви очікуєте від керівництва організації і свого 
безпосереднього керівника? 

7. Які форми підвищення кваліфікації і вдосконалення навичок були б 
для Вас корисними? 

8. У чому зараз полягає Ваше найвище досягнення як професіонала? 
Яке коло інтересів у позаробочий час? Які Ваші хобі та захоплення? 

9.  Які пріоритети у Вашій сім’ї? 
10.  Які, на Ваш погляд, риси притаманні гарному керівникові? 
11.  Чи потрібен Вам наставник? Якщо так, то якою мірою і в якій 

сфері? 
12.  Яка Ваша особиста оцінка своїх професійних якостей? 
13.  Чи ефективно, на Вашу думку, функціонує команда? У чому 

приховуються резерви? 
14.  Про що Ви мрієте, які кар’єрні й особисті життєві цілі, яка межа 

їхніх амбіцій – ким Ви себе бачите через 3, 5 і 10 років? 
15.  Які Ваші життєві пріоритети? 
16.  Яка частота контролю для Вас буде максимально комфортною? 
17.  Що викликає у Вас найсильніші емоції (позитивні та негативні)? 
18.  Яка робота Вам до душі? Та, що потребує педантичності, 

комінукаційна чи аналітична? 
19.  Який стиль керівництва Вам більше підходить для ефективної 

роботи?  
20.  Що Вас утримує в нашій організації, чим Вас можна переманити в 

іншу?  
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ДОДАТОК Е 

Основні фактори оцінювання працівників 

№ 
з/п Фактори Зміст  

1 Діяльність та її 
результати 

 складність, якість праці 

 ступінь досягнення мети 
 якісні та кількісні характеристики індивідуального 

результату 
 внесок у роботу підрозділу і організації загалом 
 знання роботи, розуміння її проблем і ситуацій, що 

виникають 
 оперативність дій 
 комплексність, масштабність, технологічна складність 

виконуваних завдань 

2 Ділові якості 
працівників 

 дисциплінованість, акуратність, виконання завдань 
вчасно 

 готовність до додаткової роботи 

 вміння долати труднощі, доводити справу до кінця 

 ставлення до навчання та самонавчання 

 ініціативність 

 здатність приймати рішення 
 вміння оптимізувати діяльність, раціонально 

використовувати свій час 
 особливості поведінки в конфліктних ситуаціях 

 організаторські здібності 

 потенціал професійного і службового зростання 

 товариськість, комунікабельність 
 стиль керівництва, підпорядкування, взаємодії та інше 

3 Професіоналізм 

 рівень інтелектуального розвитку  

 здатність до аналізу та узагальнень 
 володіння теоретичними та спеціальними знаннями, 

навичками, вміннями 
 логіка, чіткість мислення 

 прагнення до пошуку 

 здатність до інновацій 

4 Моральні якості 

 працьовитість 

 принциповість 
 чесність 
 відповідальність, сумлінність 

 обов’язковість 
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 самокритичність 

 мотиви спонукання до праці 

5 Потенціал 

 концентрація уваги та вміння 
 агресивність 

 емоційна і нервово-психічна стійкість 

 самостійність, рішучість 

 самоконтроль, самовладання 

 тривожність 

 креативність 

 активність або врівноваженість нервових процесів 

 швидкість реакції та інші 
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ДОДАТОК Ж 
 

Індекси основних соціально-економічних показників національної економіки України протягом 2008-2018 рр. 
(відсотків до попереднього року) 

 
№ 
з/п Показники  Роки 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1 Валовий внутрішній 

продукт, загалом  107,6 102,3 85,2 104,1 105,2 100,2 100,0 93,4 90,2 102,4 102,5  
2 ВВП (оптова та 

роздрібна торгівля; 
ремонт 
автотранспортних 
засобів і мотоциклів) 

115,9 102,4 82,5 107,6 105,3 100,7 100,2 86,1 84,4 103,4 105,0  

3 Частка ВВП торгівлі у 
загальному ВВП країни 17,78 13,85 14,23 14,36 14,87 14,29 14,48 14,73 13,78 13,33 14,13 13,25 

4 Доходи населення  132,0 135,7 106,2 123,1 113,6 111,1 105,3 102,6 116,8 115,8 125,7  
5 Продукція 

промисловості  107,1 95,0 79,4 112,2 108,0 99,3 95,7 89,9 87,0 102,8 100,4 101,1 
6 Інвестиції в основний 

капітал  129,8 97,4 58,5 99,4 122,4 108,5 88,9 75,9 85,2    
7 Роздрібний 

товарооборот 
підприємств 

129,5 117,3 79,1 110,1 113,2 112,3 106,1 90,0 80,2 104,5 106,0  

8 Експорт товарів і послуг 128,0 141,7 56,6 128,1 134,3 100,3 90,8 88,7 69,1 94,1 120,6 109,9 
9 Імпорт товарів і послуг 134,2 149,4 50,1 130,8 138,1 102,9 91,1 72,4 68,8 101,8 127,5 116,7 
10 Середньомісячна 

заробітна плата: 
номінальна 

129,7 133,7 105,5 120,0 117,6 114,9 107,9 105,9 120,5 123,6 137,1 124,8 

11 реальна 112,5 106,3 90,8 110,2 108,7 114,4 108,2 93,5 79,8 109, 0 119,1 112,5 
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ДОДАТОК З 

Зовнішні фактори впливу на результативність торговельних підприємств  
  Група факторів Фактори впливу 

М
ак

ро
се

ре
до

ви
щ

е 
 

Демографічні 

 чисельність населення; 
 структура населення (стать/вік); 
 міграційні потоки (сезонність);  
 частка працездатного населення. 

Економічні - 

 рівень добробуту населення;  
 вартість споживчого кошика;  
 рівень податків і мит;  
 рівень інфляції;  
 співвідношення експорт/імпорт товарів;  
 економічне стимулювання;  
 доступність для населення споживчих кредитів. 

Соціальні  рівень освіти населення;  
 структура купівельних переваг. 

Науково-технічні 

 поява нових моделей і стандартів обладнання; 
 модернізація торгового обладнання;  
 виникнення нових методів одержання,  
 зберігання, обробки інформації;  
 рівень розвитку транспортної системи;  
 поява нових способів доставки товару;  
 нові технології та підходи в управлінні товарним 

асортиментом. 
Природні  специфіка кліматичних умов 

Політико-правові 

 закони, що регулюють торгівлю;  
 політична ситуація в країні;  
 міжнародні відносини;  
 природоохоронне законодавство; 
 наявність адміністративних бар’єрів. 

М
ік

ро
се

ре
до

ви
щ

е 
 

 

Споживачі - 

 лояльність споживачів;  
 сезонність попиту;  
 незадоволеність споживачів існуючими торговими 

мережами.  

Конкуренти - 

 рівень конкуренції;  
 динаміка розвитку ринку;  
 прибутковість галузі;  
 ризик появи на ринку іноземних торговельних мереж 

Виробники  прямі відносини з виробником. 

Постачальники 

 відносини з постачальниками;  
 чисельність постачальників;   
 закупівельна ціна;   
 сировина та енергоносії. 

Посередники 
 доступність кредитів;  
 ціна на розробку і виготовлення рекламної продукції;   
 доступність транспортних послуг (авто, залізниці, авіа.   
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ДОДАТОК І 

Внутрішні фактори впливу на результативність та ефективність 
торговельних підприємств  

№ 
з/п 

Фактори Особливість впливу внутрішніх факторів на 
ефективність торговельних мереж 

1 Тип роздрібної 
торговельної мережі 

 розмір торговельної площі; 
 форми і методи торгівлі. 

2 
Спеціалізація 
роздрібної торговельної 
мережі 

 вузькоспеціалізовані (асортимент з певної 
товарної групи); 

 спеціалізовані (асортимент товарів однієї 
товарної групи); 

 комбіновані (асортимент кількох товарних груп);  
 універсальні (асортимент з багатьох товарних 

груп); 
 неспеціалізовані (асортимент з різних 

продовольчих або непродовольчих товарів що 
мають «повсякденний попит»). 

3 Структура управління  централізація;  
 децентралізація. 

4 Якість персоналу 

 загальноосвітній та професійно-кваліфікаційний 
рівень; 

 мотивація, підготовка і перепідготовка кадрів; 
 службове просування. 

5 Організаційні фактори 

 кадрова політика;  
 мотивація і стимулювання; 
 структура чисельності працівників;  
 плинність кадрів;  
 рівень трудової дисципліни; 
 скорочення втрат і оптимізація робочого часу;  
 форма оплати праці;  
 умови праці та відпочинку; - соціальне 

обслуговування персоналу. 

6 Зворотний зв'язок  вимірювання і аналіз. (впливає на якість 
прийняття  управлінських рішень) 

7 Формат роздрібної 
торговельної мережі 

 магазини  
 супермаркеті 
 гіпермаркети;  
 дискаунтери;  
 торгові комплекси;  
 торговельно-розважальні центри. 

8 Розмір роздрібної 
торговельної мережі 

 кількість торговельних підприємств у мережі. 

9 Позиціонування 
 продаж продукції преміум класа; 
 соціальні пакети для соціально незахищених 

верств населення. 

10 Бренд, імідж  споживча лояльність;  
 стабільність продажів;  
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 конкурентні переваги;  
 суспільне сприйняття. 

11 Маркетинг і логістика 

 ефективність рекламної діяльності; 
 скорочення кількості посередників при закупівлі 

товарів;  
 використання системи знижок при закупівлі 

товарів. 

12 Стан матеріально-
технічної бази 

 використання прогресивних предметів праці;  
 проведення модернізації і реконструкції 

матеріально-технічної бази (дозволяє підвищити 
продуктивність, знизити витрати) 

13 Асортимент продукції 

 наявність товару;  
 диверсифікація асортименту 

взаємодоповнюючими і взаємозамінними 
товарами. 

14 Власне виробництво 

 наявність власної торговельної марки  
 наявність цехів власного виробництва 

(виробництво напівфабрикатів і готової 
продукції). 

15 Цінова політика 

 встановлення різних знижок;  
 наявність дисконтних карт; 
 проведення акцій, система накопичення бонусів і 

т. д. 

16 Сервіс та якість 
обслуговування 

 спектр надаваних послуг (пакування товару, 
слайстер (нарізка), розігрів продукції і т. д.; 

 організація роботи кафетеріїв в магазинах; 
 рівень культури продажу товарів. 

17 Транспортних засобів  наявність власних транспортних засобів. 

18 Торговельна площа 
 викладка товару;  
 асортимент товарів; 

19 Складська площа  
 забезпеченість товарами (впливає на товарні 

запаси). 
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ДОДАТОК Ї 
Результати анкетування  

науковців і практиків у сфері торговельного менеджменту щодо 
ключових показників результативності торговельних підприємств  

 Мета анкетування – вироблення на основі експертних оцінок методичних 
рекомендацій визначення ключових показників результативності торговельних 
підприємств.  

Експертні думки стосувалися добору критеріїв вимірювання результативності, 
ключових показників результативності та їх вагомості при обґрунтуванні систем 
управління результативністю торговельних підприємств.  

 
Результати експертних думок 
 
1. Економічна ефективність:  
а) базовий критерій визначення економічної результативності торговельного 

підприємства 

Критерії результативності 
Респонденти 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Показник прибутку + + + - - - - 
2. Економічна додана вартість - - - + - + - 
3. Ріст вартості власного капіталу - - - - - + - 
4. Інтегральний показник економічної 
ефективності   

- - + + + + + 

 
б) пріоритетні складові інтегрального показника результативності 
торговельного підприємства 

Складові результативності 
Респонденти 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Операційна  + - - + + + + 
2. Маркетингово-логістична - + + - - - - 
3. Фінансова - + + + + + + 
4. Комерційна  + + - - - - - 

 
в) ключові фінансові показники результативності торговельного підприємства 

Ключові критерії результативності 
Респонденти Середнє 

значення 1 2 3 4 5 6 7 
1. Рентабельність власного капіталу + + + + + + + 0,3 
2. Рентабельність інвестованого капіталу - - + + + - + 0,2 
3. Рентабельність активів + + + + + + + 0,5 

 
г) ключові операційні показники результативності торговельного підприємства 

Ключові критерії результативності Респонденти Середнє 
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1 2 3 4 5 6 7 значення 
1. Рентабельність операційної діяльності + + + + + + - 0,25 
2. Рентабельність продажу + + + + + + + 0,4 
3. Рентабельність послуг + + + + + + + 0,2 
4. Рентабельність основних засобів - + + - + + + 0,15 
5. Рентабельність нематеріальних активів + + + + + + + Х 

 
д) вагомість фінансової і операційної складових в інтегральному показнику 

результативності   

Складові результативності 
Респонденти Середнє 

значення 1 2 3 4 5 6 7 
1. Фінансова  0,7 0,4 0,6 0,8 0,7 0,6 0,7 0,65 
2. Операційна  0,6 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,4 0,35 

 
2. Фінансова стійкість: 

 а) вибір мінімальної кількості (5) одиничних показників, які розкривають 
фінансову стійкість торговельних підприємств  
 

Одиничні показники 
Вагомість індикаторів 

Респонденти 
1 2 3 4 5 6 7 

Коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття) + + - + + + - 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності + - - + - - + 
Коефіцієнт співвідношення власного та позикового 
капіталу 

+ + + + - + + 

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними 
засобами 

- + + - - - + 

Коефіцієнт фінансування + - - + - + + 
Коефіцієнт оборотності активів - + + + + + + 
Коефіцієнт чистої рентабельності активів + + - + + + + 
Коефіцієнт чистої рентабельності власного капіталу + + + + + - + 
Коефіцієнт маневреності власного капіталу - - + - + + - 
Коефіцієнт зносу основних засобів - - + + + - - 

б) експертна оцінка щодо вагомості одиничних показників в інтегральному 
показнику фінансової стійкості 
 

Одиничні показники 
Вагомість показників Зважений 

рівень 
вагомості 

Респонденти 
1 2 3 4 5 6 7 

Коефіцієнт загальної ліквідності  0,2 0,1 0,15 0,2 0,2 0,1 0,1 0,15 
Коефіцієнт чистої рентабельності активів 0,15 0,2 0,25 0,2 0,15 0,2 0,25 0,2 
Коефіцієнт чистої рентабельності власного 
капіталу 

0,25 0,1 0,2 0,2 0,25 0,2 0,25 
0,2 

Коефіцієнт оборотності активів 0,1 0,1 0,2 0,2 0,15 0,2 0,12 0,15 
Коефіцієнт співвідношення власного та 
позикового капіталу 

0,25 0,2 0,3 0,3 0,35 0,3 0,2 
0,3 
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ДОДАТОК Й 

 
ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ТОВ ТВК “ЛЬВІВХОЛОД” ЗА 2008-2017 РОКИ  

 

Роки  

Чистий 
дохід від 
реалізації 

продукції – 
у , млн. 

грн.  

Витрати – 
у ,  

млн. грн. 

Витрати на 
оплату 

праці – у , 
млн. грн. 

Прибуток 
від 

операційної 
діяльності – 
у , млн. грн. 

Чистий 
прибуток – 

у ,  
млн. грн. 

Середньорічна 
вартість 

активів – у , 
млн. грн. 

Власний 
капітал – 
у , млн. 

грн. 

Чисельність 
працівників 

– у ,  
тис. осіб 

Продукти- 
вність праці 

– у , 
 тис. грн.  

2008 301,963 100,113 29,108 4,013 0,192 193,702 63,009 0,892 338,523 
2009 342,194 101,739 30,856 5,488 0,228 195,438 62,103 0,986 347,053 
2010 386,503 103,472 32,248 7,248 0,412 198,621 60,852 1,059 364,970 
2011 430,728 105,692 33,197 8,459 0,308 203,548 58,143 1,098 392,284 
2012 481,859 104,503 36,509 10,508 0,513 218,804 59,123 1,213 397,246 
2013 520,293 107, 329  40,128 12,427 0,853 235,209 57,247 1,308 397,777 
2014 595,176 108,453 38,445 11,209 3,531 247,109 54,189 1,503 395,992 
2015 661,776 112,052 43,749 13,881 2,884 241,239 55,774 1,498 441,773 
2016 769,048 138,932 51,295 16,788 4,843 252,409 53,325 1,628 472,388 
2017 878,664 162,496 57,328 22,360 7,311 258,161 35,430 1,894 463,920 
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ДОДАТОК К 
 

Структура роздрібного товарообороту споживчої кооперації України в розрізі облспоживспілок  
протягом 2007-2018 років 

Споживспілки 

2007 2010 2015 2016 2017 Зміна 2017 до  
Сума, 
(млн. 
грн.) 

Частка, 
% 

Сума, 
(млн. 
грн.) 

Частка, 
% 

Сума, 
(млн. 
грн.) 

Частка, 
% 

Сума, 
(млн. 
грн.) 

Частка, 
% 

Сума, 
(млн. 
грн.) 

Частка, 
% 2007 2016 

Кримспоживснілка 151,6 5,55 200,7 5,46         
Вінницька 279,3 10,2 471,5 12,83 661,4 17,89 699,0 17,44 729,0 16,92 6,72 -0,52 
Волинська 71,8 2,63 98,1 2,67 71,5 1,93 157,8 3,94 173,1 4,02 1,39 0,08 
Дніпропетровська 104,4 3,83 327,6 8,92 16,2 0,44 13,1 0,36 12,4 0,29 8,57 -0,07 
Житомирська 189,6 6,95 245,3 6,67 211,5 5,72 228,5 5,7 246,8 5,73 -1,22 0,03 
Закарпатська 83,9 3,08 111,3 3,03 119,2 3,23 122,6 3,06 129,3 3,00 -0,08 -0,06 
Запорізька     112,9 3,05 126,8 3,16 159,7 3,71  0,55 
Івано-Франківська 49,0 1,8 82,3 2,24 97,0 2,62 97,0 2,42 99,1 2,30 0,5 -0,12 
Київська     37,3 1,01 41,1 1,03 31,0 0,72  -0,31 
Кіровоградська 68,2 2,5 84,1 2,29 63,0 1,7 68,5 1,71 75,7 1,76 -0,74 0,05 
Луганська 66,9 2,45 94,9 2,58 31,2 0,84 9,1 0,23 9,3 0,22 -2,23 -0,01 
Львівська 148,4 5,44 166,0 4,52 154,8 4,19 164,0 4,09 182,0 4,22 -1,22 0,13 
Миколаївська 40,3 1,48 32,5 0,88 30,2 0,82 37,8 0,94 43,4 1,01 -0,47 0,07 
Одеська 75,5 2,77 53,4 1,45 78,1 2,11 90,5 2,26 105,6 2,45 -0,32 0,19 
Полтавська 168,3 6,17 237,0 6,45 229,7 6,21 232,0 5,79 233,3 5,41 -0,76 -0,38 
Рівненська 205,3 7,5 362,9 9,88 544,8 14,74 603,3 15,0 640,2 14,86 7,36 -7,64 
Сумська 82,2 3,01 126,2 3,43 191,5 5,18 201,5 5,03 215,5 5,00 1,99 -0,03 
Тернопільська 118,8 4,36 193,1 5,26 260,2 7,04 311,6 7,77 364,1 8,45 4,09 0,68 
Херсонська 61,8 2,26 86,9 2,36 40,5 1,1 38,0 0,95 43,0 0,10 -2,16 -0,85 
Хмельницька 100,1 3,67 152,8 4,15 196,6 5,32 204,3 5,1 218,7 5,07 1,4 -0,03 
Черкаська 203.3 7,45 313,5 8,53 322,5 8,73 302,9 7,56 307,1 7,13 -0,32 -0,43 
Чернівецька 67,6 2,48 88,8 2,42 145,9 3,95 169,6 4,23 200,0 4,64 2,16 0,41 
Чернігівська 127,6 4,68 145,2 3,95 80,1 2,17 90,1 2,25 91,2 2,12 -2,56 -0,13 
Разом 2727,0 100,0 3674,1 100,0 3696,1 100,0 4009,1 100,0 4309,5 100,0 - - 

 

511 



512 
 

 

 
Додаток Л 

 
Структура роздрібного товарообороту підприємств внутрішньої торгівлі України та споживчої  кооперації  

за 2007-2017 рр.  
(%) 

Групи товарів 
Період, роки Зміни за 2017 р. до +/- 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2007 2010 2016 

Внутрішня торгівля 
України 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - 

 продовольчі 
товари 

35,3 34,4 40,0 39,5 38,9 40,2 41,1 41,3 41,1 41,0 39,8 +4,5 +0,3 -1,2 

      непродовольчі 
товари 64,7 65,6 60,0 60,5 61,1 59,8 58,9 58,7 58,9 59,0 60,2 -4,5 -0,3 +1,2 

Укркоопспілка 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - 
 продовольчі 

товари 84,7 85,5 86,5 86,7 86,1 86,3 86,1 86,6 85,8 85,6 85,3 +0,6 -1,4 -0,3 

 непродовольчі 
товари 15,3 14,5 13,5 13,3 13,9 13,7 13,9 13,4 14,2 14,4 14,7 -0,6 +1,4 +0,3 
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Додаток М 
Таблиця1  

Результативність роздрібної торговельної мережі споживчої кооперації України в розрізі облспоживспілок 
протягом 2007-2010 рр.  

Споживспілки 

2007 2010 

Темп зміни, % 
2010 р. до 2007 р. 

К
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іс

ть
 м

аг
аз
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ів

, о
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ощ

а,
 т

ис
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2  

Ро
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рі
бн

ий
 т

ов
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оо
бо

ро
т, 

мл
н.

 г
рн

. 

Товарооборот  
на 1 м2 торг.  

площі, 
тис. грн 

в 
ді

ю
чи

х 
ці

на
х 

в 
по

рі
вн

ял
ьн

их
 

ці
на
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К
-с
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С
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пл

ощ
а 

ма
га

зи
ну

, 
м2  

Товарооборот 
 на 1 м2 торг. площі, 

тис. грн 

в діючих 
цінах 

в порівня- 
льних цінах 

Кримспоживснілка 371 36,6 98,6 151,6 4,1 342 32,9 96.2 200,7 6,1 4,6 92,2 97,6 148,8 112,2 
Вінницька 1473 123,2 83,6 279,3 2,3 1512 124,3 82,2 471,5 3,8 2,5 102,6 98,3 165,2 108,7 
Волинська 548 41,1 75,0 71,8 1,7 415 31,3 75,4 98,1 3,1 2,1 75,7 100,5 182,4 123,5 
Дніпропетровська 335 34,6 103,3 104,4 3,0 350 39,5 112,9 327,6 8,3 5,5 104,5 108,9 276,7 183,3 
Житомирська 832 68,4 82,2 189,6 2,8 625 53,8 86,1 245,3 4,6 3,1 75,1 104,7 164.3 110,7 
Закарпатська 500 39,1 78,2 83,9 2,1 382 30,5 79,8 111,3 3,6 2,4 76,4 102,0 171,4 114,3 
Івано-Франківська 339 20,9 61,7 49,0 2,3 316 19,6 62,0 82,3 4,2 2,8 93,2 100,5 182,6 121,7 
Київська 464 37,0 79,7             
Кіровоградська 441 36,1 81,9 68,2 1,9 348 28,8 82,8 84,1 2,9 1,9 78,9 101,1 152.6 100,0 
Луганська 422 30,8 73,0 66,9 2,2 413 32,5 78,7 94,9 2,9 1,9 97,9 107,8 131,8 86,4 
Львівська 820 60,0 73,2 148,4 2,5 612 50,5 82,5 166,0 3,3 2,2 74,6 112,7 132,0 88,0 
Миколаївська 387 28,5 73,6 40,3 1,4 278 22,0 79,1 32,5 1,5 1,0 71.8 107.4 107,1 71,9 
Одеська 440 32,8 74,5 75,5 2,3 252 18,6 73,8 53,4 2,9 1,9 57,3 99,1 126,1 82,6 
Полтавська 794 59,0 74,3 168,3 2,9 738 53,3 72,2 237,0 4,4 2,9 92,9 97,2 151,7 100,0 
Рівненська 755 62,9 83,3 205,3 3,3 756 63,0 83,3 362,9 5,8 3,9 100,1 100,0 175,8 118,2 
Сумська 412 28,7 69,7 82,2 2,9 380 27,9 73,4 126,2 4,5 3,0 92,2 105,3 155,2 103,4 
Тернопільська 324 25,0 77,2 118,8 4,8 303 24,1 79,5 193,1 8,0 5,3 93,5 103,0 166,7 110,4 
Херсонська 347 37,6 108,4 61,8 1,6 286 32,9 115,0 86,9 2,6 1,7 82,4 106,1 162,5 106,3 
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Хмельницька 795 65,3 82,2 100,1 1,5 567 47,1 83,1 152,8 3,2 2,1 71,3 101,1 213,3 140,0 
Черкаська 482 50,0 103,7 203.3 4,1 404 42,9 106,2 313,5 7,3 4,9 83,8 102,4 178,0 119,5 
Чернівецька 305 24,6 80,7 67,6 2,7 215 17,3 80.5 88,8 5,13 3,4 70,5 99,8 190,0 125,9 
Чернігівська 829 63,6 76,7 127,6 2,0 598 47,3 79,1 145,2 3,1 2,1 72,1 103,1 155,0 105,0 

Разом 13194 1062,9 80.6 2727,0 2,6 10092 838,3 83,1 3674,1 4,4 2,9 76,5 103,1 169,3 111,5 

 
 

Додаток М 
Таблиця2 

Результативність роздрібної торговельної мережі споживчої кооперації України в розрізі облспоживспілок 
протягом 2010-2017 рр.  

Споживспілки 

2010 2017 

Темп зміни, % 
2017 р. до 2010 р. 
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 на 1 м2 торг. 
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Товарооборот 
 на 1 м2 торг. площі, 

тис. грн 

в діючих 
цінах 

в порівня- 
льних цінах 

Кримспоживснілка 342 32,9 96.2 200,7 6,1           
Вінницька 1512 124,3 82,2 471,5 3,8 1240 112,0 90,3 729,0 6,5 2,7 82,1 109,9 171,1 71,3 
Волинська 415 31,3 75,4 98,1 3,1 172 13,0 75,6 173,1 13,3 5,5 41,4 100,3 429,0 178,5 
Дніпропетровська 350 39,5 112,9 327,6 8,3 65 3,9 60,0 12,4 3,2 1,3 18,6 0,53 38,6 16,1 
Житомирська 625 53,8 86,1 245,3 4,6 295 22,7 76,9 246,8 10,9 4,5 47,2 89,3 237,0 98,8 
Закарпатська 382 30,5 79,8 111,3 3,6 129 8,9 69,0 129,3 14,5 6,0 33,8 86,5 402,3 167,6 
Запорізька      140 10,0 71,4 159,7 16,0 6,7     
Івано-Франківська 316 19,6 62,0 82,3 4,2 147 9,5 64,6 99,1 10,4 4,3 46,5 104,2 247,6 103,2 
Київська      158 10,6 67,1 31,0 2,9 1,2     
Кіровоградська 348 28,8 82,8 84,1 2,9 195 15,1 77,4 75,7 5,0 2,1 56,0 93,5 172,4 71,8 
Луганська 413 32,5 78,7 94,9 2,9 24 2,2 91,7 9,3 4,2 1,8 5,8 116,5 144,8 60,3 
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Львівська 612 50,5 82,5 166,0 3,3 284 21,8 76,8 182,0 8,3 3,5 46,4 93,1 251,5 104,8 
Миколаївська 278 22,0 79,1 32,5 1,5 198 15,4 77,8 43,4 2,8 1,2 71,2 98,4 186,7 77,8 
Одеська 252 18,6 73,8 53,4 2,9 116 11,0 94,8 105,6 9,6 4,0 46,0 128,5 331,0 137,9 
Полтавська 738 53,3 72,2 237,0 4,4 339 27,0 79,6 233,3 8,6 3,6 45,9 110,2 195.5 81,5 
Рівненська 756 63,0 83,3 362,9 5,8 460 38,7 84,1 640,2 16,5 6,9 60,8 100,1 284,5 118,5 
Сумська 380 27,9 73,4 126,2 4,5 222 16,7 75,2 215,5 12,9 5,4 58,4 102,5 286,7 119,5 
Тернопільська 303 24,1 79,5 193,1 8,0 168 13,3 79,2 364,1 27,4 11,4 55,4 99,6 342,5 142,7 
Херсонська 286 32,9 115,0 86,9 2,6 67 9,1 135,8 43,0 4,7 2,0 23,4 118,1 180,8 75,3 
Хмельницька 567 47,1 83,1 152,8 3,2 339 25,9 76,4 218,7 8,4 3,5 60,0 91,9 262,5 109,4 
Черкаська 404 42,9 106,2 313,5 7,3 177 19,3 109,0 307,1 15,9 6,6 43,8 102,6 217,8 90,8 
Чернівецька 215 17,3 80.5 88,8 5,13 132 10,6 80,3 200,0 18,9 7,9 61,4 99,8 368,4 153,5 
Чернігівська 598 47,3 79,1 145,2 3,1 185 14,9 80,5 91,2 6,1 2,5 30,9 101,8 196,8 82,0 

Разом 10092 838,3 83,1 3674,1 4,4 5252 431,6 82,2 4309,5 9,98 4,2 52,0 98,9 226,8 95,5 
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Додаток Н 
Чистий прибуток організацій споживчої кооперації України протягом 2007-2017 років  

(тис. грн.) 

Облспоживспілки 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Темп зміни, % 

2017 до 
2007 

2017 до 
2012 

Кримспоживспілка 2806 3737 2667 2663 2224  2174        
Вінницька 1353 1841 1351 3555 3497 3571 1789 1880 3149 3222 3113 230,1 87,2 
Волинська 1139 1780 35 453 899 784 922 726 870 732 969 85,1 123,6 
Дніпропетровська 1953 1406 2985 3755 11752 10429 8564 8611 1014 2609 2990 153,1 286,7 
Житомирська 1060 1686 255 1088 1654 1244 1025 850 693 1039 799 75,4 64,2 
Закарпатська 1052 948 802 590 796 354 537 692 981 1444 1734 164,8 489,8 
Запорізька      555 649 279 908 891 171  30,8 
Івано-Франківська 784 812 787 895 836 639 479 1300 2059 3508 2014 256,9 315,2 
Кіровоградська 170 478 250 317 772 496 2379 435 343 972 304 178,8 61,3 
Луганська 20 204 263 358 266 88 116 -26 -12 120 20 100,0 22,7 
Львівська 1075 999 493 363 601 576 635 648 875 1260 1755 163,3 304,7 
Миколаївська 930 588 590 519 587 1210 603 742 1369 1116 1155 124,2 95,4 
Одеська 1014 950 700 583 739 1005 805 448 456 846 481 47,4 47,9 
Полтавська 528 902 638 692 860 779 363 341 124 853 869 164,6 111,6 
Рівненська 3353 5846 5208 5156 6387 5622 7318 8518 14146 15378 12386 369,4 220,3 
Сумська 1456 1674 1407 1873 1840 2686 1465 3227 2761 2944 2606 179,0 97,0 
Тернопільська 6764 8077 6430 3449 4009 5045 5918 7914 7764 9966 10543 155,9 209,0 
Херсонська 514 520 246 336 233 131 72 98 177 201 189 36,8 144,3 
Хмельницька 535 606 673 746 958   761 699 728 823 777 575 107,5 75,6 
Черкаська 1396 4179 3888 3198 2104 3470 3580 5287 7303 6403 3237 231,9 93,3 
Чернівецька 349 1287 820 1004 976 1440 1163 1899 3024 5501 3426 981,7 237,9 
Чернігівська  975 1295 506 688 607 794 848 406 655 1827 961 98,6 121,0 
Разом 31154 42491 30994 32281 42597 45203 43732 48376 54273 64875 51673 165,9 114,3 
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Додаток О 
Рентабельність торговельної діяльності організацій споживчої кооперації України  

протягом 2007-2017 років  
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Кримспоживспілка 2806 151,6 1,85 2663 200,7 1,33          
Вінницька 1353 279,3 0,48 3555 471,5 0,75 3149 661,4 0,48 3222 699,0 0,46 3271 729,0 0,45 
Волинська 1139 71,8 1,58 453 98,1 0,46 870 71,5 1,22 732 157,8 0,46 969 173,1 0,55 
Дніпропетровська 1953 104,4 1,87 3755 327,6 1,15 1014 16,2 6,25 2609 13,1 1,99 2990 12,4 24,1 
Житомирська 1060 189,6 0,56 1088 245,3 0,44 693 211,5 0,33 1039 228,5 0,45 1007 246,8 0,41 
Закарпатська 1052 83,9 1,25 590 111,3 0,53 981 119,2 0,82 1444 122,6 1,18 1734 129,3 1,34 
Запорізька       908 112,9 0,80 891 126,8 0,70 218 159,7 0,14 
Івано-Франківська 784 49,0 1,6 895 82,3 1,09 2059 97,0 2,12 3508 97,0 3,6 2014 99,1 2,03 
Київська       4791 37,3 12,8 3266 41,1 7,9 1739 31,0 5,6 
Кіровоградська 170 68,2 0,25 317 84,1 0,38 343 63,0 0,54 972 68,5 1,42 479 75,7 0,63 
Луганська 20 66,9 0,03 358 94,9 0,38 -12 31,2 - 120 9,1 1,32 88 9,3 0,95 
Львівська 1075 148,4 0,72 363 166,0 0,22 875 154,8 0,56 1260 164,0 0,77 1755 182,0 0,96 
Миколаївська 930 40,3 2,31 519 32,5 0,16 1369 30,2 4,5 1116 37,8 2,95 1155 43,4 2,66 
Одеська 1014 75,5 1,34 583 53,4 1,09 456 78,1 0,58 846 90,5 0,93 481 105,6 0,46 
Полтавська 528 168,3 0,31 692 237,0 0,29 124 229,7 0,05 853 232,0 0,37 1043 233,3 0,45 
Рівненська 3353 205,3 1,63 5156 362,9 1,42 14146 544,8 2,6 15378 603,3 2,5 12386 640,2 1,93 
Сумська 1456 82,2 1,77 1873 126,2 1,48 2761 191,5 1,44 2944 201,5 1,46 2795 215,5 1,3 
Тернопільська 6764 118,8 5,69 3449 193,1 1,79 7764 260,2 2,98 9966 311,6 3,2 10543 364,1 2,9 
Херсонська 514 61,8 0,83 336 86,9 0,39 177 40,5 0,43 201 38,0 0,53 189 43,0 0,44 
Хмельницька 535 100,1 0,53 746 152,8 0,48 823 196,6 0,42 777 204,3 0,38 575 218,7 0,26 
Черкаська 1396 203.3 0,69 3198 313,5 1,02 7303 322,5 2,26 6403 302,9 2,11 3237 307,1 1,05 
Чернівецька 349 67,6 0,52 1004 88,8 1,13 3024 145,9 2,07 5501 169,6 3,24 3426 200,0 1,7 
Чернігівська  975 127,6 0,76 688 145,2 0,47 655 80,1 0,82 1827 90,1 2,03 1015 91,2 1,11 
Разом 31154 2727,0 1,14 32281 3674,1 0,88 54273 3696,1 1,47 64875 4009,1 1,62 53109 4309,5 1,23 
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