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У статті проведено узагальнення підходів
до визначення системи управління підприємством. Визначено, що існує безліч наукових
підходів до визначення категорії «ефективність управління підприємством», найбільш
поширеним з яких є підхід до сутності та
оцінювання ефективності системи управління через ефективність діяльності підприємства у цілому. Досліджено та узагальнено
методи, які використовуються для оцінювання ефективності управління, та доведено необхідність використання методів,
що дають змогу оцінювати ефективність
безпосередньо управлінської діяльності,
тобто ефективність системи управління,
яка спрямована на забезпечення якісного
процесу управління. Виділено дві групи методів оцінювання ефективності системи
управління та зазначено доцільність використання поелементного методу оцінювання, що за результатами оцінки дасть
змогу визначати напрями вдосконалення
системи управління підприємством.
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В статье проведено обобщение подходов к определению системы управления

предприятием. Определено, что существует множество научных подходов к
определению категории «эффективность
управления предприятием», наиболее распространенным из которых является
подход к сущности и оценке эффективности системы управления через эффективность деятельности предприятия в
целом. Исследованы и обобщены методы,
которые используются для оценки
эффективности управления, и доказана
необходимость использования методов,
которые позволят оценивать эффективность непосредственно управленческой
деятельности, то есть эффективность
системы управления, которая направлена
на обеспечение качественного процесса
управления. Выделены две группы методов оценки эффективности системы
управления и указана целесообразность
использования поэлементного метода
оценки, что по результатам оценки позволит определять направления совершенствования системы управления предприятием.
Ключевые слова: управление, управленческая деятельность, система управления
предприятием, эффективность управления, методы оценки эффективности
системы управления.

The article is devoted to pressing issues of improving the efficiency of the enterprise management system, as the basis for its successful functioning and
further development in the conditions of high uncertainty and mobility of the external environment. To conduct a comparative analysis of theoretical and
methodological approaches to determining the essence of the concept “enterprise management system efficiency”, methods of logical and theoretical
generalization, system analysis, synthesis, abstraction, and comparative methods were used. The article summarizes the approaches of determining
the enterprise management system. It was defined that in most cases, when defining a management system, scientists pay attention to a systematic
approach, however another view of the management system is to determine it as a set of elements that can achieve the organization goals. It was determined that there are many scientific approaches to the definition of the category “enterprise management efficiency”, the most common of which is the
approach to the essence and evaluation of the management system effectiveness through the enterprise efficiency on the whole. The methods that are
used to evaluate management effectiveness were investigated and generalized. The methods and approaches to the assessment of management activities effectiveness were analyzed and it was concluded that most of them are aimed to assessing the management potential and do not fully disclose the
management activities contents and do not provide an opportunity to determine directions for improving it. The management theory and practical activity
presents the variety of approaches that can be used to assess the effectiveness of the functioning of the management system in the enterprise. The need
to determine areas of the management system improvement determines the feasibility of using, first of all, element-wise evaluation methods. The use of
element-wise methods for assessing the management system in the practical enterprises activities will improve the efficiency of the entire enterprise and
ensure its development in the future.
Key words: management, management activity, enterprise management system, management effectiveness, methods of evaluating the effectiveness of
the management system.

Постановка проблеми. Сучасні умови здійснення виробничої та господарської діяльності,
які характеризуються невизначеністю, нестабільністю, високим ступенем конкуренції між підприємствами, зумовлюють зростання ролі та значення якості управлінської діяльності. Управління
є невід’ємним складником сучасного суспільства
і поширюється на всі сфери людської діяльності.
Проте посилення змін, що відбуваються у зовнішньому середовищі, об’єктивно підвищує увагу до
управлінської діяльності у зв’язку з тим, що:
все більше активізується динаміка змін у середовищі функціонування підприємства;
зростають глобалізація економіки й інтернаціоналізація бізнесу, що зумовлює розмивання
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національних та регіональних кордонів, зростання
і домінування на світових ринках транснаціональних компаній;
необхідні постійні та глибокі перетворення і
проєктування підприємств відповідно до системного підходу;
поширюється інформаційний простір, що викликає необхідність удосконалення інформаційного
забезпечення управління та застосування сучасних
перспективних інформаційних технологій і систем;
зростає необхідність приділення особливої
уваги творчому потенціалу працівників та людським ресурсам.
Ефективність
функціонування
системи
управління передусім впливає на успішне



ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

функціонування підприємства та його подальший
розвиток. Саме це й зумовлює необхідність удосконалення як її самої, так і методик оцінювання
ефективності функціонування системи управління
на підприємстві. По-друге, вміння керівників правильно оцінювати в режимі реального часу ефективність функціонування системи управління з
урахуванням її впливу на показники роботи підприємства дасть змогу приймати своєчасні й якісні
управлінські рішення в умовах нестабільності та
мінливості зовнішнього середовища.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідження теоретико-методологічних аспектів оцінювання ефективності управління підприємством були проведені багатьма вітчизняними і зарубіжними науковцями, серед яких:
К. Адамс, М. Альберт, В. Афанасьєв, A. Богданов,
О. Віханський, В. Герасимчук, В. Грузінов,
Л. Довгань, П. Друкер, Р. Каплан, Д. Кліланд,
М. Мескон, А. Наумов, В. Нємцов, Е. Нілі, Д. Нортон,
Г. Одінцова, Р. Фатхутдінов, Ф. Хедоурі, С. Янг
та ін. Ними було визначено необхідні умови вдосконалення системи управління господарюючим
суб'єктом у цілому та її окремих складників, проте
певні протиріччя щодо визначення понятійного
апарату та методів оцінювання ефективності системи управління підприємством потребують уточнення та подальшого розвитку.
Постановка завдання. Мета дослідження
полягає у проведенні порівняльного аналізу теоретико-методологічних підходів для виявлення
особливостей їх визначення сутності понять
«система управління» та «ефективність системи
управління».
Виклад основного матеріалу дослідження.
Сучасне підприємство – це відкрита, самокерована, соціально-економічна система, яка володіє
функцією управління, що забезпечує збереження
чи розвиток основних властивостей системи згідно
з визначеною метою. Управління залежності від
особливостей конкретних організацій і цілей управління дає змогу стабілізувати діяльність підприємства, зберегти її якісну визначеність, підтримувати
динамічну рівновагу із середовищем, забезпечити
вдосконалення підприємства і досягнення того чи
іншого корисного ефекту.
Питання щодо сутності системи управління привертають увагу науковців давно. Сьогодні немає
єдиного визначення поняття «система управління
підприємством». Науковці акцентують увагу на
певних аспектах побудови системи, її складниках
та особливостях її функціонування.
Звертаючись до класиків управління, можна
зазначити, що, на думку С. Янг, система управління організацією є підсистемою організації,
компонентами якої є групи взаємодіючих людей:
її функції полягають у сприйнятті певних проблем
організації (входів) і подальшому виконанні набору

дій (процесів), у результаті яких виробляються
рішення (виходи), що збільшують дохід від діяльності всієї організації (задоволення) або оптимізують деяку функцію всіх входів і виходів організації
[1, с. 271].
А.К. Зайцев уважає, що система управління –
це множина взаємопов’язаних елементів, які становлять єдине ціле та реалізовують процес управління для досягнення поставлених цілей [2, с. 6].
О.В. Дірша дає таке визначення: «Система
управління являє собою сукупність (безліч) елементів, що реалізують функції планування, організації, мотивації і контролю по відношенню до
об'єкта управління (системи постачання, виробництва і збуту) і взаємодіють в рамках певної
структури один з одним і з середовищем із метою
забезпечення відтворювального процесу на підприємстві й отримання прибутку» [3, с. 12].
Науковці В.В. Глущенко, В.І. Глущенко зазначають, що системою управління можна називати конкретний апаратний, нормативний, функціональний
варіант реалізації технології, що дає змогу вирішувати конкретну проблему управління [4, с. 148].
А.В. Ігнатієва та М.М. Максимцов уважають,
що система управління – це складна система,
створена для збору, аналізу і переробки інформації з метою отримання максимального кінцевого
результату за певних обмежень (нестача ресурсів,
наприклад) [5, c. 60].
На думку Г.В. Воронцової, система управління підприємством – це спосіб взаємодії між
суб’єктом і об’єктом управління, спосіб побудови
взаємозв’язку між рівнями управління та функціональними галузями, що забезпечує оптимальне
за заданих умов досягнення цілей організації [6].
Визначення системи управлення як сукупності
системи, що управляє (суб’єкт управління), та керованої системи (об’єкт управління), а також зв’язків
між ними поділяють й інші автори [7–9 та ін.].
Як видно, наведені визначення переважно зважають на системні характеристики системи управління організацією, зокрема на наявність у ній
двох специфічних підсистем, одна з яких (суб’єкт
управління) здійснює управлінський вплив, а інша
є об’єктом, на який цей управлінський вплив спрямований. Тобто більшість з існуючих визначень
системи управління цілком ґрунтовно надається
в рамках системного підходу до управління. Але
крім того, що система управління підприємством
є передусім системою, вона має й інші специфічні
характеристики, встановлення яких набуває суттєвого значення в контексті її дослідження.
Ефективність функціонування та розвитку
виробничої системи значною мірою визначає
ефективність системи управління, що зумовлює
пильну увагу до цього поняття з боку науковців.
Мета управління полягає у підвищенні організованості виробничої системи для досягнень, які
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визначаються призначенням системи. Змістом
управління на підприємстві є узгодження діяльності всіх учасників виробничого процесу та вплив
на стан структурних складників системи для
забезпечення економічної і соціальної ефективності виробничої системи [10]. Діяльність щодо
організації управління має бути орієнтована на
вдосконалення системи управління та її вплив на
результати виробничо-господарської діяльності
системи. Відповідно, система оцінювання повинна
бути комплексною та відображати взаємозв’язок і
взаємозумовленість робіт із підвищення економічності самої системи управління та її дії на результати функціонування виробничої системи у цілому.
Ефективність управління підприємством – специфічне поняття, зміст якого випливає із суті економічної категорії «ефективність» підприємства,
під якою зазвичай розуміється результативність
виробничо-господарської діяльності підприємства, ступінь використання всіх його ресурсів, що
визначається співвідношенням результатів діяльності та витрачених на їх досягнення ресурсів.
Нині існує безліч наукових підходів до визначення категорії «ефективність управління підприємством». Ефективність доцільно розглядати як
результативність роботи системи і процесу управління, а також як результат взаємодії керуючої й
керованої підсистем, тобто результат їхньої спільної діяльності [11].
Л.М. Ачкасова зауважує, що «ефективність
управління являє собою результативність діяльності конкретної керуючої системи, яка відображається в різних показниках як об'єкта управління,
так і, власне, управлінської діяльності (суб'єкта
управління), причому ці показники мають переважно кількісні характеристики» [12, с. 109].
На думку О.М. Сищикової, під ефективністю
управління слід розуміти віддачу витрат на
управління, їх результативність та економічність
[10, с. 6]. В.П. Грузінов та І.А. Астафьєва вважають, що «під ефективністю управління компанією
(корпорацією) слід розуміти складну сукупну категорію, яка може інтерпретуватися як системна,
тобто це комплекс результативних нормативів, які
характеризують ступінь задоволення потреб, що
охоплюють економічні, соціальні, бюджетні, інтеграційні та інші порівняльні ефекти» [11, с. 49].
Засновник компанії «Прогресивний менеджмент» І.В. Бондаренко зазначає, що загальна
ефективність управління підприємством складається з ефективності управління окремими
функціональними підсистемами: маркетингом,
людськими ресурсами, фінансовими ресурсами,
виробництвом, логістикою тощо, а також значною
мірою залежить від того, як збалансовано управління всіма аспектами його діяльності і підсистемами на рівні загального управління, тобто на
рівні генерального менеджменту [13].
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Отже, у науковій літературі виділяються
два основних підходи до визначення сутності
поняття «ефективність управління»: ресурсний
та цільовий [14].
Згідно з ресурсним підходом, під час оцінки
ефективності управління як результат управлінської праці розглядаються результати діяльності
підприємства, представлені цілим комплексом
підсумкових показників виробничої, комерційної,
фінансової, інноваційно-інвестиційної діяльності в
натуральному і вартісному вираженні.
Згідно із цільовим підходом, ефективність
управління підприємством характеризується здатністю досягати якісно визначених та кількісно
виражених тактичних і стратегічних цілей його
функціонування і розвитку.
На думку авторів, цілком логічно, що ефективність системи управління розглядається через
ефективність діяльності підприємства у цілому,
але підходи до оцінювання ефективності системи
управління підприємством за допомогою показників, які характеризують ефективність діяльності
підприємства, не дають змоги визначити напрями
вдосконалення існуючої системи управління.
Тобто можна говорити, що якщо підприємство є
збитковим, то це наслідок неефективної роботи
системи управління, але де конкретно «вузькі»
місця в її роботі за результатами такого підходу до
оцінювання її ефективності визначити неможливо.
Слід зазначити, що науковцями виділяються
різні види ефективності управління. Достатньо
широку класифікацію видових проявів ефективності управління підприємством за різними ознаками наводить у своєму дослідженні Н.М. Яркіна
[14, c. 283]. Серед представлених видів ефективності управління підприємством із погляду визначення недоліків управління та подальшого розроблення заходів щодо його вдосконалення слід
звернути увагу на ефективність управлінської
діяльності. Саме її діагностика дасть змогу підприємству визначити проблеми в системі управління,
рівень управлінського потенціалу та розробити
напрями поліпшення управлінської діяльності.
Процедура оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства висуває проблему
вибору методу, на підставі якого вона має здійснюватися.
Різні автори для оцінювання ефективності
управління пропонують застосовувати різні
методи. Найбільш поширеними з них є метод
угрупувань, методи порівняння, матричний метод,
методи математичної статистики, метод факторного аналізу та ін.
Н.М. Ползунова виділила такі підходи до оцінювання ефективності системи управління підприємством [15, c. 30]:
1) ефективність системи управління оцінюється
через показники, що характеризують ефективність
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діяльності підприємства. Аналізується весь комплекс показників, що характеризують фінансовогосподарську діяльність підприємства;
2) ефективність системи управління оцінюється
через деякий комплексний показник. У чисельнику,
як правило, – прибуток, а в знаменнику в різних
поєднаннях – показники фінансово-господарської
діяльності підприємства;
3) ефективність системи управління оцінюється не за конкретними показниками, а через
ранжування деякої сукупності окремих показників,
що характеризують діяльність підприємства;
4) оцінка ефективності системи управління
проводиться через комплексний показник, який
об'єднує як показники економічності системи управління, так і показники ефективності виробництва;
5) оцінка ефективності системи управління проводиться експертним шляхом, переважно за якісними критеріями, набір яких досить різноманітний;
6) оцінка ефективності системи управління
через цільову і ресурсну ефективність;
7) оцінка ефективності системи управління
проводиться за трьома взаємозалежними критеріями: а) віднесення результату до витрат; б) якісні
складники, що характеризують організацію і зміст
процесу управління; в) показники, що характеризують раціональність системи управління та її техніко-організаційний рівень;
8) ресурсно-потенційний підхід передбачає
ефективність визначати через різницю між потенціалом системи і рівнем його використання.
В.І. Борщ, здійснивши [16] дослідження щодо
аналітичного інструментарію оцінювання ефективності систем управління, виділив три основні
групи методів, які показано на рис. 1. Найбільш
повно об’єкт дослідження характеризують комбіновані методи, які використовують як якісні, так і
кількісні методики, оскільки розглядають систему
управління з різних позицій: математично-статистичних, фінансово-економічних, виробничих, соціальних, а також із позиції економічної та соціальної ефективності.
Науковцем зроблено критичний аналіз багатьох методів оцінювання управлінського потенціалу, виділено їхні переваги та недоліки. Але слід
зазначити, що більшість розглянутих автором
дослідження методів оцінювання управлінського
потенціалу спрямована на визначення потенціалу
управлінського персоналу. Однак управлінський
персонал хоча, безперечно, й є базою ефективності системи управління, але все ж таки це лише
один її складник, що зумовлює необхідність виділення переліку складників системи управління
підприємством із метою визначення найбільш
доцільних методів оцінювання.
С.М. Христолобов пропонує комплексний
метод аналізу ефективності системи управління,
який включає декілька груп показників [17]:

цільовий блок, який передбачає аналіз ступеню
виконання цілей та завдань організації виходячи з
місії та кодексу корпоративної поведінки;
блок основних показників (основні показники
виробничо-господарської діяльності підприємства);
блок оцінювання управлінського персоналу,
який включає аналіз складу та структури управлінського персоналу та показників, що характеризують ефективність використання праці менеджерів
через витрати на їх утримання;
блок оцінювання умов праці, спрямований на
аналіз соціально-економічних, санітарно-гігієнічних, технічних та психологічних умов праці.
Даний підхід передбачає більш широкий спектр
складників аналізу, але запропоновані показники
не відображають рівень виконання певних функцій, та структурне забезпечення управлінської
діяльності на підприємстві.
У теорії і практиці управління пропонується
система показників, що характеризують ефективність власне управлінської праці. Зокрема, виділяється три групи показників ефективності системи
управління підприємством [12; 14]:
1) група показників, що характеризують ефективність системи управління, що виражаються
через кінцеві результати діяльності підприємства
і витрати на управління;
2) група показників, що характеризують зміст
та організацію процесу управління, у тому числі
безпосередні результати і витрати управлінської
праці. До неї входять такі характеристики апарату управління, як продуктивність, економічність,
адаптивність, гнучкість, оперативність, надійність;
3) група показників, що характеризують раціональність організаційної структури та її технічноорганізаційний рівень. До структурних характеристик належать побудова системи управління за
ланками, рівень централізації функцій управління,
прийняті норми керованості, збалансованість розподілу прав і відповідальності.
Існуючі розробки дають змогу оцінити той або
інший бік ефективності функціонування системи
управління, але не завжди дають можливість
достатньо точно відобразити комплексні характеристики її ефективності.
Отже, у теорії управління та практичній діяльності представлено різноманіття підходів, які
можна використовувати для оцінювання ефективності функціонування системи управління на підприємстві. На думку авторів, велику кількість методів та підходів, що пропонується, можна поділити
на дві групи: комплексні та поелементні. Тобто
ті, що застосовуються для оцінювання системи
управління у цілому (переважно експертні), та такі,
які використовуються для визначення рівня певних
складників системи управління (наприклад, раціональність організаційної структури або потенціал
управлінського персоналу). Слід зазначити, що,

241

ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ
Аналітичні методи

Евристичні методи
Оціночні методи
1. Безкритеріальні:
ранжування;
парне порівняння;
бальна оцінка;
експертна оцінка;
номінальна оцінка;
дельфійський;
анкетування;
інтерв’ю
тощо.
2. Критеріальні:
цільова оцінка;
контрольні питання;
«павутиння»;
типологія;
метод аналізу
ієрархій;
репертуарні решітки
тощо.
Пошуково-оціночні
методи
матричний метод;
мозковий штурм;
комісії та конференції;
колективний блокнот;
банк ідей;
метод активного
соціологічного
анкетування;
ділові ігри;
метод оцінки
властивостей характеру
особистості.

Розрахункові методи
Порівняння
структурне;
часове;
динамічне;
рейтингове;
просторове;
базисне.
Упорядкування
групування;
агрегування;
провідні ланки та
вузькі місця;
метод рангового
порядку
тощо.
Моделювання
1. Детерміноване:
балансування;
індексний метод;
ланцюгові
підстановки;
метод рангового
порядку;
абсолютні різниці;
відносні різниці
тощо.
2. Стохастичне:
кореляція;
дисперсія;
регресія
тощо.
3. Імітаційне.

Комбіновані
метод тестування;
метод визначення
рівня кваліфікації;
метод аналізу
результатів
діяльності;
метод заданого
групування
співробітників;
метод сумарної
оцінки;
метод рангового
порядку;
імітаційні методи;
економічний аналіз;
функціональновартісний аналіз;
комплексний аналіз
інноваційного
потенціалу;
комплексний аналіз
інтелектуального
потенціалу.

Рис. 1. Класифікація методів аналізу системи управління підприємством [16, c. 321]

враховуючи великий обсяг управлінської роботи
та її вплив на результативність діяльності підприємства у цілому, доцільним є використання саме
поелементних методів оцінювання, що дасть
змогу не тільки оцінити рівень ефективності системи управління, а й визначити напрями її вдосконалення за результатами оцінки певних елементів
(складників).
Висновки з проведеного дослідження. Отже,
швидкі зміни зовнішнього середовища вимагають, відповідно, своєчасної адаптації підприємств
до них. Від того, наскільки швидко підприємство
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зможе пристосуватися до змін і перебудувати
у зв'язку із цим свою господарсько-комерційну
діяльність, настільки будуть меншими втрати
для досягнення поставлених перед ним цілей.
Прийняття відповідних управлінських рішень
щодо адаптації підприємства залежить передусім
від діючої системи управління, її здібностей і можливостей відслідковувати зміни в оточенні, аналізувати їх і необхідним чином реагувати. Окрім
того, у дослідженні встановлено, що здебільшого
під час визначення системи управління науковці
звертають увагу на системний підхід, проте інший
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погляд на систему управління полягає у визначенні її як сукупності елементів (складників), що
дають змогу досягати цілей організації. Серед
безлічі наукових підходів до визначення категорії
«ефективність управління підприємством» у науковій літературі поширеним є підхід до сутності
та оцінювання ефективності системи управління
через ефективність діяльності підприємства у
цілому. Проте, на думку авторів, підходи до оцінювання ефективності системи управління підприємством за допомогою показників, які характеризують ефективність діяльності підприємства, не
дають змоги визначити напрями вдосконалення
існуючої системи управління.
На думку авторів, велику кількість методів та
підходів, що пропонуються, можна поділити на дві
групи: комплексні, які застосовуються для оцінювання системи управління у цілому (переважно
експертні), та поелементні, які використовуються
для визначення рівня певних складників системи
управління (наприклад, раціональність організаційної структури або потенціал управлінського
персоналу). Необхідність визначення напрямів
удосконалення системи управління зумовлює
доцільність використання, перш за все, поелементних методів оцінювання. Отже напрямом
подальших досліджень буде визначення складових елементів керуючої системи та їх характеристик, а також підходів до їх оцінювання.
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