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Постановка проблеми. Бажання досягти успіху
характерне для багатьох підприємств. Перш ніж виріши-
ти чи досягнуто успіху та що необхідно для цього, слід
визначити, що ж таке успіх. Підприємство існує для до-
сягнення певних цілей. Якщо підприємство реалізувало
свою мету, то можна вважати, що воно досягло успіху.
Але, щоб бути успішним протягом тривалого часу, щоб
вижити в складних конкурентних умовах й досягти своїх
цілей, управління підприємством має бути і результатив-
ним, і ефективним. В економічній літературі, термін „ре-
зультативність” зараз став дуже популярним. За слова-
ми класика сучасного менеджменту П. Друкера, резуль-
тативність є наслідком того, що „робляться потрібні, пра-
вильні речі”, а ефективність є наслідком того, що „пра-
вильно створюються саме ці речі” [4].

Саме поняття „результат” стосовно організації є
широким і різнобічним. А вибір критеріїв оцінки ре-
зультатів і створення самої системи управління резуль-
тативністю підприємством за умов проведення комп-
лексу організаційних та економічних змін залишаєть-
ся проблемою і в сучасній науковій літературі, і на
практиці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми управління результативністю підприємства ши-
роко розглядають в економічній літературі. Оцінюван-
ня результативності роботи підприємства є одним з
ключових елементів системи прийняття та обґрунту-
вання управлінських рішень. Проблематика ефектив-
ності та результативності управління підприємством
протягом тривалого часу знаходиться в центрі уваги
багатьох зарубіжних і вітчизняних науковців. Питання
стосовно того, як трактувати сутність понять „резуль-
тативність” та „ефективність”, та як проводити оцінку
результатів роботи підприємства, розглядають в пра-
цях таких вчених, як: А. Авдющенко [1], І. Бондарен-
ко [2], О. Виборова [3], П. Друкер [4], Т. Загорна [5],
О. Карпенко [6], Г. Коккінз [7], Л. Лігоненко [8],
М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі [10], М. Ніколаєв
[11], О. Тищенко, М. Кизим, Л. Догадайло [12],
Л. Федулова [13], С. Харченко [14]. Аналіз цих пуб-
лікацій свідчить про відсутність єдиного підходу до
визначення деяких економічних категорій. Оскільки

ці положення недостатньо висвітлено в сучасній еко-
номічній науці, то в досягненні успіху підприємства-
ми на сучасному етапі важливу роль відіграє вста-
новлення взаємозв’язку між результативністю та еко-
номічною ефективністю управління підприємством.

Мета дослідження. Дослідити сучасні підходи
до визначення результативності управління підприє-
мством та визначити зв’язок між термінами „резуль-
тативність” та „ефективність” й розмежувати їхню
сутність.

Основні результати дослідження. На думку
багатьох економістів, досягнення підприємством вста-
новлених цілей та завдань передбачає управління не
лише ресурсами, що безпосередньо використовують
у виробничому процесі, а й результатами. Саме такий
підхід до управління підприємством, з погляду О. Ти-
щенко, М. Кизим, Л. Догадайло [12] дозволяє реалі-
зувати гнучку систему менеджменту результатів, яка
зможе адекватно функціонувати під впливом факторів
зовнішнього та внутрішнього середовища. Автори
вважають що під результативністю слід розуміти су-
купний результат функціонування системи менеджмен-
ту з врахуванням усіх її елементів та потенціал для
можливого її розвитку. Ця категорія є багатокритерій-
ною величиною, структура якої залежить від специф-
іки діяльності підприємств.

Гері Коккінз [7] розглядає управління результа-
тивністю як перетворення стратегії організації в життя,
перетворення планів у конкретні результати. На його
думку, управління результативністю можна предста-
вити як концепцію, що поєднує відомі методології пол-
іпшення бізнесу й технології. Методології вже не обо-
в’язково використовувати окремо — їх можна гар-
монійно поєднувати. Вчений зауважує, що іноді уп-
равління результативністю відносять до систем управ-
ління людськими ресурсами й персоналом, але на-
справді концепція управління результативністю шир-
ше. Управління результативністю поєднує методології,
показники, процеси, програмне забезпечення й сис-
теми керування діяльністю організації.

Л. Федулова [13] вважає, що результативність це
міра точності управління, що характеризується досяг-
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ненням очікуваного стану об’єкта управління, мети
управління або рівнем наближення до неї. Ця категорія
пов’язана з виробничими, технологічними та управлі-
нськими процесами, конкретними проблемами й спо-
собами їх розв’язання. Результативність, з одного боку,
залежить від створення умов і результатів праці на кон-
кретному об’єкті, а з іншого, — від зовнішнього сере-
довища та ситуацій, які визначають кон’юнктуру ринку
та від величини акціонерного капіталу й величини си-
туаційного доходу від реалізованого товару.

Л. Федулова [13] виокремлює фактори, що впли-
вають на результативність організації, а саме:

— потенціал системи організації;
— збалансованість складових організації;
— процеси на всіх стадіях кругообігу фондів;
— рівень розвитку всіх підсистем;
— раціональність співвідношення між результа-

тивністю господарської та результативністю фінансо-
вої діяльності;

— оптимальна залежність між активною і пасив-
ною адаптивними реакціями системи та потенціал кон-
курентного статусу організаційних формувань.

Результативність не завжди мають характеризу-
вати лише кількісні показники. За умов забезпечення
конкурентних позицій система менеджменту органі-
зацій може знизити рівень якісних параметрів свого
функціонування з урахуванням цілей майбутньої по-
ведінки. Визначення результативності підприємства
системи можна зобразити схемою (рис. 1).

На думку С. Харченко, управління результативн-
істю — це складний комплексний процес, який розг-
лядає підприємство і з позицій оцінки його перспек-
тивних можливостей у напрямку досягнення постав-
лених цілей, і з позицій рівня реалізації поставлених
завдань [14, с. 141 — 149].

Результативний підхід розглядає результативність
підприємства як інтегральну оцінку потенційних мож-
ливостей та їхню реалізацію для досягнення економіч-
ного ефекту. З огляду на наявний рівень використання
результативності підприємства відбувається удоскона-
лення механізмів управління та ухвалення важливих
управлінських рішень. У свою чергу, стратегія управ-
ління результативністю повинна коригуватися з ура-
хуванням нових реалій життєдіяльності суб’єкта гос-
подарювання.

Наряду з терміном результативність завжди зус-
трічаємо термін ефективність. Деякі автори не розме-
жовують ці поняття, вважаючи їх синонімами, а деякі
розглядають ці поняття як окремі терміни, і зараз це є
дискусійним питанням. Наприклад, Л. Лігоненко [8]
у своїй статті намагався розмежувати поняття резуль-
тативність та ефективність, і вважав що саме це є над-
звичайно важливим для оцінки ефективності функці-
онального менеджменту підприємства, оскільки ви-
користання системи показників результативності вир-
ішує проблему ідентифікації витрат на даний вид уп-
равління, дозволяє більш широко використовувати
нефінансові індикатори, які характеризують наслідки
управлінської діяльності.

Т. Загорна [5] навпаки вважає, що поняття
„ефект” і „результат” можна сприймати як тотожні й
орієнтувати на них побудову конкретної управлінської
системи. На її думку, таке управління спрямоване на
кількісне зростання результуючих показників. Ефек-
тивність, на відміну від ефекту, не лише враховує ре-
зультат діяльності (прогнозований, плановий, досяг-
нутий, бажаний), а й розглядає умови, за яких його
було досягнуто. Також зазначено, що „ефективність є
порівняльною оцінкою результату діяльності, що відоб-
ражає не лише її здатність забезпечити економічне зро-

Рис. 1. Схема управління результативністю організаційної системи [13]
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Результативність за 
досягнення цілей 

Оперативних Стратегічних 
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Таблиця 1
Аналіз підходів щодо визначення результативності

Автор Сутність Зв’язок між термінами „результативність” 
та „ефективність” 

П. Друкер [4] Результативність є наслідком того, що 
„робляться потрібні, правильні речі”. 

Обидві категорії є взаємопов’язаними та 
важливими в досягненні успіху 
підприємствами в сучасних умовах 
функціонування. 

Гері Коккінз [7] 
 
 

Управління результативністю – перетворення 
стратегії організації в життя, перетворенням 
планів у конкретні результати; концепція, що 
поєднує відомі методології поліпшення 
бізнесу й технології. 

Розглядає управління результативністю та 
систему показників ефективності окремо, і 
вважає, що система показників 
ефективності – це індивідуальний 
інструмент моніторингу результативності 
окремих керівників або співробітників. 

А. Тіщенко,  
М. Кизим, 

Л. Догадайло [12] 

Результативність – сукупний результат 
функціонування системи менеджменту з 
врахуванням усіх її елементів та потенціал 
для можливого її розвитку. 

Ці два явища не є тотожними, але 
взаємодоповнюють один одного. 

  
Л. Федулова [13] 

Результативність – міра точності управління, 
яка характеризується досягненням 
очікуваного стану об'єкта управління, мети 
управління або рівнем наближення до неї. 

Автор розглядає результативність та   
ефективність окремо. Уважає, що 
ефективність пов’язана із задоволенням 
потреб споживачів і є зовнішнім 
показником, який важко виміряти.  

С. Харченко [14] Управління результативністю – це складний 
комплексний процес, який розглядає 
підприємство і з позицій оцінки його 
перспективних можливостей у напрямку 
досягнення поставлених цілей, і з позицій 
рівня реалізації поставлених завдань 

Дослідник розглядає лише теоретичні 
аспекти управління результативністю 
підприємств. 

Л. Лігоненко [8] Результативність – ступінь реалізації 
запланованої діяльності і досягнення 
запланованих результатів. 

Науковець обґрунтовує доцільність 
розмежування цих дефініцій та їх 
відокремленого використання в процесі 
оцінки діяльності підприємства, його 
розвитку, загального та функціонального 
менеджменту. 

Т. Загорна [5] „Ефект” і „результат” можна сприймати як 
тотожні й орієнтувати на них побудову 
конкретної управлінської системи. На думку 
дослідниці, таке управління спрямоване на 
кількісне зростання результуючих 
показників. 

Уважає обидві категорії „ефект” і 
„результат” синонімічними. 

М. Мескон, 
М. Альберт, 

Ф. Хедоурі [10] 

Для того щоб бути успішною, тобто досягти 
мети, організація повинна вижити за 
допомогою результативності та ефективності. 

Дослідники підтримують погляд 
П. Друкера. 

М. Ніколаєв [11] Учений розглядає тільки категорію 
„ефективність». 

Автор розглядає лише термін ефективність 
як економічну категорію й дає єдину 
якісно-кількісну характеристику 
результативності господарювання. 

А. Авдющенко [1] Поняття „ефект” та „результат” автор 
сприймає як тотожні, і вважає, що 
ефективність становить оцінку результату 
діяльності з урахуванням витрат, які 
забезпечили його отримання. 

Ефективність є оцінкою результатів, в свою 
чергу, „ефект” та „результат” перебувають 
у тісному взаємозв’язку. 

Л. Мельник [9] Уважає, що за допомогою ефективності 
характеризується результативність діяльності 
економічних систем (підприємств, територій, 
національної економіки). 

Автор розглядає термін ефект та результат 
як синоніми; „ефект” означає результат, 
наслідок певних причин, дій. Підкреслює, 
що потреби економічної практики 
змушують в деяких випадках 
розмежовувати зазначені терміни. 
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стання, а й можливість стимулювати прогресивні
структурно-якісні зміни”, а „ефект є одним з компо-
нентів, що співвідносяться між собою в процесі
вирішення завдань оптимізації” [5].

Деякі з авторів, а саме: М. Мескон, М. Альберт,
Ф. Хедоурі вважають, що ефективність характеризуєть-
ся співвідношенням між обсягом виробництва про-
дукції та необхідними для її виготовлення ресурсами,
тобто визначається, як внутрішній параметр функціо-
нування підприємства, віддзеркалюючи ефективність
використання ресурсів [10].

М. Ніколаєв [11] розглядає ефективність як еко-
номічну категорію та дає єдину якісно-кількісну ха-
рактеристику результативності господарювання. Вона
властива всьому відтворювальному процесу в ціло-
му і всім його фазам: виробництву, розподілу, обміну
і вжитку, і знаходить своє вираження й реальне втілення
в діяльності будь-якої господарської ланки та госпо-
дарських систем всіх рівнів, будь це окрема фірма,
підприємство, домогосподарство, галузь, регіон або
вся економіка в цілому.

А. Авдющенко [1] та Л. Мельник [9] вважають,
що оскільки ефективність є оцінкою результатів, то
поняття „ефект” та „результат” перебувають у тісному
взаємозв’язку. Однак Л. Мельник підкреслює, що
потреби економічної практики змушують у деяких
випадках розмежовувати зазначені терміни. Під умов-
ним поняттям „економічний результат” зазвичай ма-
ють на увазі загальний (брутто) результат (виручка,
прибуток), а під поняттям „економічний ефект” — чи-
стий (нетто) результат (прибуток). Принциповий
взаємозв’язок між двома поняттями може бути вира-
жений формулою:

E = R — C
де E — величина умовного економічного ефекту;
R — величина умовного економічного результату;
C — повні витрати на реалізацію заходу, який

викликав ефект [9].
Проведене дослідження підходів різних авторів

до визначення результативності управління підприєм-
ством дозволяє виявити розбіжності в трактуванні
результативності та визначити зв’язок між термінами
„результативність” та „ефективність” (табл. 1).

Таким чином можна зробити висновок, що ре-
зультативність менеджменту — це спроможність сис-
теми управління створювати умови для реалізації цілей
і стабільного розвитку економічної ефективності, що,
зокрема, залежить від міри та кількості досягнутих ре-
зультатів підприємства за визначений термін. Створення
відповідних умов реалізації цілей та коректне їх виз-
начення передбачає забезпечення довготермінового
існування та розвиток підприємства.

Щодо ефективності менеджменту, то вона відоб-

ражає, насамперед, результативність управлінської
діяльності, що визначається як відношення отриманих
результатів від реалізації певних важелів в організації
до витрат, які супроводжують їх отримання. Також
економічна ефективність відображає економічні резуль-
тати діяльності організації за конкретної системи уп-
равління.

На нашу думку, слід погодитися з тими науко-
вцями, які вважають, що дефініції „ефективність” та
„результативність” знаходяться в тісному взаємо-
зв’язку, але слід розмежовувати ці поняття й розгля-
дати їх як окремі категорії.

Для того, щоб обґрунтовувати управлінські рішен-
ня та забезпечити ефективність їхньої реалізації потрібно
правильно обрати критерії для розв’язання проблем
стратегічного, тактичного та оперативного характеру.
А це, в свою чергу, потребує формування ефективної
системи управління за результатами. Формуючи систе-
му управління результативністю підприємства, слід вра-
ховувати, що кінцева результативність визначається
рівнем забезпечення раціональної взаємодії зовнішнь-
ого та внутрішнього середовищ, а також рівнем вико-
ристання їхніх факторів, як основи формування конку-
рентних переваг управлінських структур.

Висновки. Отже, після проведеного досліджен-
ня можна зробити висновок, що результативність є до-
сить складним поняттям. Результативність охоплює
значну кількість критеріїв, що насамперед відобража-
ють успіх підприємства, а саме — показники економ-
ічної ефективності управління тощо. Проте ці поняття
є взаємозалежними, оскільки від ефективності управ-
ління підприємством певною мірою залежить рівень
досягнення цілей. Головна мета менеджменту — за-
безпечення стійкого й довготермінового розвитку
підприємства. Тому система менеджменту повинна
функціонувати ефективно й бути результативною, ви-
сокоякісною та сприяти реалізації цілей підприємства.
Оскільки оцінювання результативності менеджменту
дає змогу виявити можливості й напрямки розвитку
підприємства, надає інформацію щодо необхідності
створення нового товару, диверсифікації щодо про-
блем взаємодії учасників виробничого й управлінсь-
кого процесу, то об’єкти майбутніх досліджень охоп-
люватимуть види результативності й зіставлення їхніми
з видами ефективності менеджменту.
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Тесленок І. М., Михайлова О. В., Богачен-
ко О. П. Сучасні підходи до визначення резуль-
тативності управління підприємством

У статті проаналізовано підходи різних авторів
до визначення результативності управління підприєм-

ством. Виявлено розбіжності в трактуванні результа-
тивності. Визначено зв’язок між термінами „результа-
тивність” та „ефективність”. Встановлено, що резуль-
тативність менеджменту — це спроможність системи
управління створювати умови для реалізації цілей і
стабільного розвитку економічної ефективності.

Ключові слова: результативність, ефективність
(економічна ефективність), управління результативніс-
тю, ефективність управління, результат, ефект.

Тесленок И. Н., Михайлова О. В., Богачен-
ко Е. П. Современные подходы к определению ре-
зультативности управления предприятием

В статье проанализированы подходы разных авто-
ров к определению результативности управления пред-
приятием. Выявлены расхождения в трактовке результа-
тивности. Определена связь между терминами „резуль-
тативность” и „эффективность”. Установлено, что резуль-
тативность менеджмента — это возможность системы
управления создавать условия для реализации целей и
стабильного развития экономической эффективности.

Ключевые слова: результативность, эффектив-
ность (экономическая эффективность), управление
результативностью, эффективность управления, ре-
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Teslenok I. N., Mykhailova O. V.,
Bogachenko E. P. Modern approaches of
determination of effectiveness of management
enterprise

In the article approaches of different authors of
determination of effectiveness of management an
enterprise are analyzed. The divergence of opinions of
effectiveness is detected. Connection between
determinations of „effectiveness” and „efficiency” is
determined. It is established, that management
effectiveness is possibility of management system to
create terms for realization of aims and stable development
of economic efficiency.
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