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Постановка проблеми. У реальній економіці 
результативність та ефективність економіки є голов-
ною передумовою не тільки досягнення ефектив-
ності ведення бізнесу, але й визначальним фактором 
корпоративного розвитку на перспективу. Особливо 
гостро наукова і практична проблема ефективності 
управління постає для державних підприємств та 
корпорацій із часткою державної власності, де фік-
сується хронічна збитковість, що є прямим індика-
тором неефективного менеджменту. Тож розробка 
нових та вдосконалення існуючих підходів до оціню-
вання ефективності менеджменту промислових під-
приємств, зокрема у машинобудівному секторі еко-
номіки, формує ідею даного дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В еконо-
мічній літературі з економіки та управління підпри-
ємствами представлені різні підходи до розв’язання 
науково-методичної проблеми оцінювання ефектив-
ності менеджменту. Так, О.О. Огарков оцінювання 
ефективності менеджменту зводить до оцінювання 
результативності діяльності конкретної управлінської 
системи в показниках як об’єкта управління, так і 
управлінської діяльності (суб’єкта управління) [1]. 
Т.О. Царьова пропонує враховувати при оцінюванні 
часовий підхід, що інтегрує чинники та компоненти 
досягнення поставлених цілей підприємства у межах 
певного часового інтервалу [2]. Зарубіжні автори у 
якості методологічної основи дослідження висувають 
системний підхід, що враховує поняття зовнішньої, 
щодо підприємства, ефективності [3]. Є.В. Марамо-
хіна, Ф.Ф. Юрлов при оцінці ефективності економіч-
них систем наголошують на необхідності формування 
комплексних показників ефективності та виокрем-
лення серед них головного показника [4].

Незважаючи на одностайність думки науковців 
щодо визначення загального показника економічної 
ефективності управлінської праці, де ефективність 
(результативність) є співвідношенням результату 
(ефекту) до витрат, нині не існує єдиного підходу 
до формування системи оцінювання ефективності 
менеджменту як у частині критеріїв оцінювання, так 
і показників, які є похідними в межах конкретного 
наукового підходу.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає у проведенні аналізу основних підходів до 
оцінювання ефективності менеджменту промисло-
вого підприємства та виборі підходів до оцінювання 
машинобудівного підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Невід’ємною складовою економіки управління є про-
блема ефективності менеджменту, яка, на думку 
науковців, у свою чергу включає:

- сукупність усіх наявних та використовуваних 
системою управління ресурсів (управлінський потен-
ціал);

- витрати на управління, обсяг яких визначається 
змістом, організацією, технологіями та характером 
робіт з реалізації функцій управління;

- особливості (характер) управління працею;
- ефективність дій людини (колективу працівни-

ків) у процесі діяльності організації;
- реалізація (здатність до реалізації) інтересів усіх 

зацікавлених у діяльності організації осіб;
- досягнення (можливість досягнення) визначе-

них організацією цілей тощо [5-7].
Звідси витікає, що ефективність менеджменту – 

це складна категорія, що відображає особливості 
економічних, організаційних, соціальних та інших 
явищ, які характеризують діяльність будь-якої орга-
нізації.

Сутність поняття «ефективність менеджменту», 
як справедливо наголошується у літературі, полягає 
в тому, що процес управління від постановки мети 
до отримання кінцевих результатів діяльності (гото-
вого продукту) має здійснюватися з мінімальними 
витратами та максимальною результативністю (про-
дуктивністю) [8, с. 13].

Розробка системи оцінювання ефективності 
менеджменту потребує, насамперед, класифікації, 
що дозволить встановити за певними науковими під-
ходами основні критерії та показники оцінювання. 
На думку О.О. Огаркова, «основними поняттями 
ефективності управління є:

- ефективність праці працівників апарату управ-
ління;
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- ефективність процесу управління (функцій, 

комунікацій, вироблення та реалізація управлін-
ського рішення);

- ефективність системи управління (з урахуван-
ням ієрархії управління);

- ефективність механізму управління (струк-
турно-функціонального, фінансового, виробничого, 
маркетингового тощо)», на основі чого ним пропону-
ється виокремлення трьох видів ефективності: інди-
відуальної, групової та організаційної [1].

В.М. Гавриленко виділяє такі основні види ефек-
тивності менеджменту за критеріями:

- засобів впливу: цільова, стратегічна та тактична, 
прогнозна, програмна, концептуальна, мотиваційна 
та стимулююча, ресурсна та потенційна;

- змісту ефекту: економічна, соціальна, іннова-
ційна, організаційна, екологічна;

- рівня вияву ефекту – народногосподарська, регі-
ональна, галузева, зовнішньоекономічна;

- форми ефективності; діяльність менеджера, 
апарата управління, процесу управління, системи 
менеджменту, управлінських нововведень;

- видами систем менеджменту: маркетингова, 
інноваційна, виробнича, фінансова [9, с. 73].

Також в управлінській літературі виділяють такі 
види ефективності менеджменту:

- ринкова ефективність – характеризує повноту 
задоволення потреб споживачі порівняно з альтерна-
тивними способами їх задоволення;

- ідеальна ефективність – всупереч зусиллям 
менеджменту з оптимізації організаційної струк-
тури, недосяжна ні за яких умов та обставин;

- цільова або стратегічна ефективність – відобра-
жає ступінь досягнення цілей організації;

- витратна або тактична ефективність – відобра-
жає економічність засобів перетворення ресурсів в 
готовий продукт (результат виробничої діяльності);

- внутрішня ефективність – ефективність вико-
ристання внутрішніх можливостей організації 
(управління внутрішніми ресурсами: витратами і 
капіталом);

- зовнішня ефективність – ефективність викорис-
тання зовнішніх можливостей організації;

- загальна ефективність – ефективність як сукуп-
ність внутрішньої та зовнішньої ефективності [7].

Погоджуючись з вищевикладеним та не погли-
блюючись в інші роботи з класифікації ефективності 
менеджменту, оскільки здебільшого вони повторю-
ють або перетинаються з розглянутими, необхідно 
відзначити їхні основні недоліки.

По-перше, для оцінки ефективності менеджменту 
вони є дуже розгалуженими, що занадто ускладнює 
сам процес оцінювання. По-друге, найголовніше, 
майже всі автори основну увагу приділяють, у першу 
чергу, внутрішній ефективності, не враховуючи 
такий важливий аспект ефективності менеджменту, 
як зовнішня ефективність.

У цьому контексті доцільним є компаративний 
аналіз основних підходів до суті та методики оціню-
вання ефективності менеджменту, що відображені у 
роботах провідних учених. Автори виходять із такого 
імперативу, коли ефективний менеджер уявляє орга-
нізацію як систему елементів, що залежать один від 
одного та впливають один на одного, а їхня резуль-
тативність пов’язана з розвитком та рухом даної сис-
теми. Тоді логічним буде уявляти головне завдання 
системи управління у забезпеченні активної дії на 
об’єкт управління з метою поліпшення його показни-
ків. В економічній літературі, зокрема у роботі О.П. 
Богаченко, для оцінювання ефективності управління 

суб’єктами ринкової економіки аналізуються різно-
манітні методи, серед яких найбільш поширеними є 
методи порівняння, метод угрупувань, методи мате-
матичної статистики, матричний метод, метод фак-
торного аналізу, ранговий та рейтинговий метод, 
методи експертних оцінок, метод нечіткої логіки, 
метод нейронних мереж, виходячи, відповідно, із 
галузевої специфіки підприємства, його масштабів 
тощо [8, с. 38-40].

Тобто визначальну роль у формуванні системи оці-
нювання ефективності менеджменту організації віді-
грають принципи її створення, як необхідний фактор 
розробки (вибору) методики оцінки, тобто алгорит-
мів, критеріїв, показників. Це своєрідні цеглинки, 
на базу яких формуються методологічні підходи до 
пізнання явищ та процесів. В економічній літературі 
дане питання є досить розробленим як зарубіжними, 
так і вітчизняними науковцями (табл. 1).

Однак, якщо повернутися до заявленої теми 
дослідження, то сама системність оцінювання обрана 
нами невипадково, оскільки, як зазначають нау-
ковці, системний підхід у межах евристичної функ-
ції дозволяє через пізнавальні принципи визначати 
відповідні орієнтації конкретних досліджень [3]. 
І далі І.В. Блауберг розкриває механізм дії систем-
ного підходу через змістовні принципи, що дозволяє 
не стільки фіксувати слабкість традиційних пред-
метів вивчення для постановки і вирішення нових 
завдань, а будувати нові предмети вивчення шля-
хом структурних і типологічних характеристик цих 
предметів [там же].

Аналіз наведених принципів формування системи 
оцінювання ефективності менеджменту дозволяє зро-
бити узагальнення, що найбільш повно меті форму-
вання та використання системи оцінювання ефектив-
ності менеджменту відповідають такі принципи:

- принцип достатності (достатньої повноти сис-
теми оціночних показників) – до системи повинні 
входити така кількість та такі показники, щоб вона 
могла повністю та всебічно описувати діяльність 
суб’єкта, що досліджуються; Для складних еконо-
мічних об’єктів, якими є організації (підприємства), 
кількість таких показників на перших етапах оці-
нювання може бути великою, тобто на даній стадії 
дослідження її не варто обмежувати;

- принцип взаємозв’язку (зв’язку показників з 
метою функціонування системи) – усі оціночні показ-
ники мають бути пов’язані з ефективністю, кожен 
з них повинен бути частковим критерієм ефектив-
ності, що характеризує один із її аспектів.

Зміна будь-якого з оціночних показників впливає 
на ефективність та навпаки, зміна показників ефек-
тивності завжди обумовлена зміною значень оціноч-
них показників;

- принцип узгодженості (узгодженості цілей). 
Система оціночних показників має враховувати цілі 
усіх рівнів, як глобальні (зовнішні), так і локальні 
(внутрішні) цілі функціонування досліджуваних під-
розділів. Це необхідно для того, щоб усі цілі у під-
сумку були узгоджені та пов’язані в узагальнюючому 
показнику ефективності;

- принцип співвимірювання показників. У сис-
тему включаються такі оціночні показники, вико-
ристання яких для оцінювання ефективності діяль-
ності підрозділів було б коректним як з економічної, 
так і математичної точок зору;

- принцип рівнозначності (рівнозначності оціноч-
них показників). На початку формування системи 
оціночних показників усі вони розглядаються як 
рівноправні та не розділяються на основні та нео-
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зв’язків організації з зовнішнім середовищем... тобто 
повинні приймати до уваги вплив зовнішнього серед-
овища на організацію, і навпаки» [15, с. 621].

Встановлення цілей із урахуванням системного 
характеру середовища та самого підприємства здій-
снюється відповідно до системного підходу. Викорис-
тання саме системного підходу дозволяє керівникам 
уявити організацію як єдність її складових частин, 
що тісно взаємодіють із зовнішнім середовищем.

Однак характеристики систем управління та 
умови їх функціонування настільки різноманітні, що 

сновні. Таке припущення залишається в силі допоки 
не побудована математична модель показника ефек-
тивності. У процесі її побудови факторний аналіз дає 
можливість розкрити внутрішні зв’язки, що існують 
між показниками та здійснюється їх диференціація 
за вагомістю.

На думку автора, оцінювання ефективності 
менеджменту потребує системного підходу, оскільки, 
як справедливо зазначається у літературі, даний під-
хід в управлінні дозволяє керівництву організації «…
бачити перспективу для організації в цілому і для 

Таблиця 1
Принципи формування системи оцінювання ефективності менеджменту

Автор, джерело Принципи Характеристика принципу

А.І. Афоничкин [10]

Методологічні принципи
Такі, що належать до концептуальної сторони справи, «філо-
софії» оцінювання ефективності та такі, що мало залежать 
від специфіки проекту.

Методичні принципи Такі, що безпосередньо пов’язані з проектом, його специфі-
кою, економічною та фінансовою привабливістю.

Операційні принципи Такі, що полегшують процес оцінювання ефективності про-
екту з інформаційно-обчислювальної точки зору

А.Ю. Гущин [11]

Принцип науковості 
Використання наукових методів, таких як аналіз, син-
тез, класифікація, що дозволяють досягти більшої повноти 
інформації про об’єкт

Принцип системності Передбачає аналіз усіх можливих факторів впливу на об’єкт 
та взаємозв’язок методики з іншими

Принцип об’єктивності Передбачає визначення методу, що враховує «провали» 
інших методів, дозволяє більш детально розглянути об’єкт

Принцип незалежності Відсторонення від впливу зацікавлених осіб

Принцип гласності Відкритий доступ до результатів оцінювання

О.О. Негомедзянова 
[12]

Система повинна включати як фінансові так і не фінансові показники за умови їх 
взаємозв’язку між собою, а також між організаційними рівнями в організації.

Система повинна налічувати обмежену кількість показників для своєчасної їх оцінки та при-
йняття рішення.

Система повинна враховувати попередній та поточний стан бізнесу.

Показники мають бути придатними для прогнозування майбутнього компанії – вартості або 
капіталізації компанії, приросту обсягів продажу та виручки.

Система має бути взаємопов’язана зі стратегією компанії та зі стратегічними цілями, у той же 
час зі зміною стратегії можуть змінюватися як значення показників ефективності, так і сама 
система.

Система повинна враховувати інтереси та потреби зацікавлених осіб – акціонерів, вищого 
керівництва, споживачів тощо.

Система має бути значущою, адекватною, послідовною та стабільною.

Має існувати можливість об’єднання показників в узагальнюючі та деталізація у часткові 
показники.

Впровадження системи не повинно викликати ускладнення за доступністю до інформації для 
розрахунків та за додатковими витратами.

М.Н. Криничний 
[13, с. 83]

Принцип достатньої повноти системи оціночних показників

Принцип зв’язку показників з метою функціонування системи

Принцип узгодженості цілей

Принцип співвимірювання показників

М.А. Вайкок [14]

Вимога апріорної рівнозначності оціночних показників.

Чітко визначити цілі та задачі оцінювання ефективності бізнес-процесів промислового підпри-
ємства.

Обрати науковий підхід та методику, за допомогою яких можливо оптимально оцінити ефек-
тивність бізнес-процесів промислового підприємства, враховуючи цілі та задачі оцінювання.

Виокремити групу бізнес-процесів промислового підприємства, що необхідно оцінити.

Оцінити якісний та кількісний розрив між цільовими та реальними показниками бізнес-про-
цесів промислового підприємства, що оцінюються за допомогою раніше обраних підходів та 
методик.

Визначити напрям модернізації та реінжинірингу бізнес-процесів промислового підприємства, 
що оцінюються.

Встановити етапи проведення модернізації та реінжинірингу бізнес-процесів, а також послідов-
ність у разі необхідності їх проведення.

О.В. Марамохіна, 
Ф.Ф. Юрлов [4]

Принцип домінування

Принцип Парето

Принцип формування комплексних показників

Принцип виокремлення головного показника

Принцип задоволення потреб споживачів
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уявляється доречним використання різних критеріїв 
та показників ефективності для різних систем. Вод-
ночас властивості та параметри діяльності об’єкта 
та суб’єкта управління нерідко суперечать один 
одному, у зв’язку з чим існує проблема визначення 
узагальнюючого показника як вимірника ефектив-
ності управління.

Подібний підхід є зрозумілим та обґрунтованим 
в епоху стабільної та зростаючої економіки, що під-
тверджуються роботами класиків управління. Так, 
наприклад, Т. Пітерс та Р. Уотермен ознаками ефек-
тивного менеджменту вважали такі: обличчям до спо-
живача; продуктивність від людини; орієнтація на 
дії; створення атмосфери пошуку; ціннісне керівни-
цтво; відданість своїй справі; простота форми, скром-
ний штат управління; сильні лідери [16, с. 117].

Разом з тим у сучасних умовах зростає відкри-
тість та інтеграція економіки у світогосподарські 
зв’язки, що прив’язує успішність, результативність, 
ефективність діяльності підприємства до залежності 
від ефективності поведінки на зовнішніх ринках 
сировини чи готової продукції, інформації чи послуг, 
капіталу чи робочої сили, тобто уміння використову-
вати шанси та уникати загроз і викликів. Неперед-
бачуване та невизначене зовнішнє середовище дуже 
часто стає тим фактором, що значною мірою впли-
ває на загальний стан організації, її ефективність та 
ефективність менеджменту, що актуалізує науково-
методичне обґрунтування зовнішньої ефективності 
управління організацією. Дана гіпотеза виступає 
науковим предметом досліджень сучасних як вітчиз-
няних, так і зарубіжних науковців.

У межах новітнього підходу до ефективності 
управління як такої та системи її оцінювання уже 
недостатньо трактувати прибутковість як співвід-
ношення між валовими доходами та сумарними 
витратами, оскільки нової якості набувають крите-
рії ефективності ринкового характеру: дієвість, еко-
номічність, якість, продуктивність, якість трудового 
життя, прибутковість, нововведення тощо.

Загальновідомо, що основними характеристи-
ками системи є наявність хоча б двох елементів, їх 
взаємозв’язок та залежність один від одного. Тому, 
виходячи із вищевикладеного, у системі оцінювання 
ефективності менеджменту можна виділити дві осно-
вні підсистеми оцінювання – зовнішньої та внутріш-
ньої ефективності менеджменту.

Варто погодитися із думкою, що в загальному уяв-
ленні ефективність менеджменту можна розглядати 
у двох аспектах: як «характеристику досягнення 
результатів (тобто як «зовнішній» аспект або з точки 
зору системи більш високого рівня) і як характерис-
тику внутрішньої діяльності системи управління, 
що відображає співвідношення між її «входами» та 
«виходами» (або в більш «вузькому» сенсі – як спів-
відношення між результатами управління та витра-
тами на нього» [17].

За визначенням, внутрішня ефективність управ-
ління є співвідношенням результатів до витрат, 
який пов’язаний із зміною підходів до оцінювання 
результативності як сукупності внутрішніх корпора-
тивних факторів досягнення цілей організації – від 
управління ресурсами і персоналом до ефективності 
внутрішніх змін. Зовнішня ефективність визна-
чатиметься чинниками зовнішнього середовища – 
станом ринкової рівноваги, рівнем конкуренції, 
кон’юнктурою цін, факторами впливу макроеконо-
мічних чинників – від політичних до природних.

Оцінювання в межах кожної з підсистем має 
здійснюватися на основі критеріїв та показників, 

що повною мірою відображають ступінь досягнення 
організацією поставлених цілей (рис. 1).

У роботі В.Ю. Павелка підкреслено факт взає-
модії та взаємообумовленості внутрішньої і зовніш-
ньої ефективності, що забезпечується внутрішніми 
та зовнішніми характеристиками [18, с. 201]. При 
цьому внутрішня ефективність пов’язується із сту-
пенем задоволення певних потреб споживачів, що 
впливає на динаміку власних цілей організації, а 
зовнішня ефективність управління характеризує сту-
пінь відповідності організації вимогам та обмежен-
ням зовнішнього середовища, суспільства, еконо-
міки, використання ринкових можливостей.

  
 

Система оцінювання ефективності менеджменту 

Підсистема оцінювання 
зовнішньої ефективності 

менеджменту 

Підсистема оцінювання 
внутрішньої ефективності 

менеджменту 

Критерії та показники 
оцінювання зовнішньої 

ефективності менеджменту 

Критерії та показники 
оцінювання внутрішньої 

ефективності менеджменту 

Комплексний (інтегральний) показник ефективності 
менеджменту 

Рис. 1. Основні елементи системи оцінювання 
ефективності менеджменту організації

В рамках авторського бачення системи оціню-
вання ефективності менеджменту організації доціль-
ним при визначення ефективності є ступінь досяг-
нення менеджментом системи цілей організації, 
який О.О. Огарков пропонує оцінювати за показни-
ками та параметрами, що наведені у таблиці 2 і за 
змістом можуть бути віднесені до підсистеми оціню-
вання внутрішньої ефективності менеджменту [1].

Таблиця 2
Показники та параметри  

досягнення системою цілей

Об’єкти 
аналізу Параметри, показники аналізу

Місія Наявність. Актуальність. Чіткість 

Цілі об’єкту 
управління 

Обсяги виробництва продукції. Асорти-
мент продукції. Якість продукції.
Собівартість. Фондовіддача. Відповід-
ність вимогам екології. Рентабельність. 
Прибуток. Виручка. Фінансова стійкість. 
Ліквідність. Платоспроможність. Норма 
прибутковості за інвестиціями. Обсяги 
капіталовкладень. Ризик. Ціни. Обсяги та 
темпи продаж продукції.
Післяпродажне обслуговування.
Інші характеристики.

Цілі суб’єкта 
управління 

Економічність. Гнучкість. Адаптивність. 
Оперативність. Надійність. Параметри 
елементів системи правління.

Виходячи з цього, оцінювання ефективності 
управління організації можна представити як залеж-
ність від рівня її складових таким чином:

Езаг.=Езовн.∙Евнутр. (1),
де Езаг. – рівень загальної ефективності управ-

ління;
Езовн. – рівень зовнішньої ефективності управління 

(ступінь використання ринкових можливостей);
Евнутр. – рівень внутрішньої ефективності управ-

ління (ступінь використання внутрішніх можливос-
тей підприємства).
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Високий рівень Езовн. забезпечує підвищення ефек-
тивності Езаг. в цілому. Разом з тим навіть при достат-
ньо високому рівні Евнутр. підприємство не забезпе-
чить високий рівень Езаг., якщо не буде забезпечена 
його ефективність з точки зору використання ринко-
вих можливостей.

Висновки. Формування та використання системи 
оцінювання ефективності менеджменту здійсню-
ється, виходячи із головного завдання менеджменту 
організації, а саме прийняття рішення та забез-
печення активної дії на об’єкт управління з метою 
поліпшення показників його ефективності та на 
основі принципів формування даної системи.

Встановлення цілей відбувається із урахуванням 
системного характеру середовища та самого підпри-
ємства. А тому в межах системного підходу до оціню-
вання ефективності менеджменту доцільно виділити 
дві взаємопов’язаних і взаємозалежних підсистеми: 
оцінювання зовнішньої та внутрішньої ефективності 
менеджменту. У свою чергу оцінювання ефективності 
управління в межах кожної з підсистем має здій-
снюватися на основі вибору критеріїв та визначення 
показників, здатних відобразити ступінь досягнення 
організацією поставлених цілей, що і стане наступ-
ним етапом дослідження.
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